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Kritéria přesnosti při podobnostní transformaci

Vzorec pro :Výpočet střední chyby funkce souřadnic transformovaných podobnostní transformací. Aplikace
vzorce na výpočet .střední chyby v délce transformované strany, jejího setJerníku a pod. Rozbor výsledků. Číselný
příklad. Závěr. \

V geodetické praxi se často vyskYtuje úloha trans-
formovat souřadnice trigonometrickýclJ. či jiných bodů
z jedné souřadnicové soustavy do soustavy jiné. yy-
skytuje se vždy, jestliže změny polohopisu, zákresy
nových objektů a pod. provádíme na mapě V jiném
zobrazení než v jakém máme souřadnice bodů, anebo

_ v případě, že chceme začlenit do státní trigonometrické,
sítě síť místní, která byla zltměřena a vyrovnána
samostatně, nemá však definitivní orientaci, případně
rozměr ..V místní síti musíme mít samozřejmě zamě-
řené též n~které body státní sítě (body identické),
které nám toto začlenění umožní.
Problémy geodetické praxe, které vedou k trans·

formaci, jsou velmi mnohotvárné a daleko ()bsažnější
než zde uvedené příklady, podobně jako vlastní prq-
blematika transformačních výpočtů. V praxi je velmi
známá jednoduchátransformaění metoda - podob.
nosilní transformace -, která právě pro svou jed-
noduchost má V, transf9rmačních výpočtech důležité
místo. Metodu aplikujeme obyčejně v troj- a více-
bodových tzv. transformačních/klíčích, při čemž
konstanty transformačních rovnic určujeme z nadby-
tečnéh'ó počtu daných prvků metodou nejmenších
čtverců. Nadbytečný počet veličin nám umožňuje
současně určit podle velikosti odchylek spolehlivo~t
transformace a učinit si tak názor ci stupni přesnosti,
s jakou se při výpočtu blížíme ke správným hodnotám.
Pro další vyšetřování si nejdříve vymezíme vý-

znam označení stejnorodé a nestejnorodé souřadnice.
Mějme jednu a: tutéž. trigono:t:lletrickou síť zobrazenu
do dvou různých zobrazení. Souřadnice libóvolného
bodu v obou zobrazeních nazveme souřadnicemi vzá-
jemně stejnorodými. Body samotné nazýváme identic-
kýmt. Jestliže máme v přírodě body dvou různých
triangulací (prokažd6u triangu1aci .bylo provedeno
různé měřeni; body jsou různým způsobem spojeny
v trojúhelníkovou síť, souřadnice různě vyrovnány;
a sítě jsou přípltdně různě orientovány)deflnovány
vždy jedinou zJuičkou, nazýváme tyto body taktéž.
identickými, avšak o souřadnicích těchto bodů říkáme,
že jsou vzájemně nestejrwrodé.

Je jasné, že v zásadě ,mohou nastat čtyři případy
podobnostní transformace:
1. mezi souřadnicemi stejnorodými v témž zobra-

zení,
2. mezi souřadnicemi stejnorodými v různých zo-

brazeních, ,
3. mezi souřadnicemi nestejnorodými v témž zobra·

jZení, j
/

4. mezi souřaqnicemi nestejnorodými v různých
zobrazeních.

První případ je zřejmě triviální. Vyšetřování dru-
hého případu je záležitostí matematické kartografie.
Z rozboru vyplývá,; že podobnostní transformace resp.
lineární transformace vůbec mezi různými zobrazeními
je co do velikosti transformačních klíčů omezena,
jestliže postavíme, požadavek, aby vlivy "různosti
zobrazení na transformované souřadnice nepřesáhly
předem udanou velikost· opravy v. Pro transformaci
mezi konformními zobrazeními, které se dnes v praxi
téměř výlučně vyskytují, p1atí pro první orientaci, že
prtlměr transformačního obrazce (klíče) d má splňovat.
podmínku:

d~ V~8V- (1)
grad q

Zde q je modlil vzájemného délkového zkresleni a hod-
nota d nemá přesahovat v běžných případech velikost
3 až 5 kilometrů, jestliže pro v předpíšeme velikost
5 mm ([1] a [2]). Problematika podobnostní transfor-
mace mezi souřadnicemi stejnorodými v různých zo-
brazeních je zpracována (např. v [5]) a jsou vyvinuté
metody, jak pro konkrétní případ podobnostní trans- "
formace uvážíme korekce, vzniklé z titulu různosti
zobrazení. Transformaci y tákovémto případě lze
provésti libovolně ·přesně. \T běžných případech však
z důvodu hospodárnosti se i zde uchylujeme k trans-
forníaci lineární a odchylky, vzniklé zanedbáním
kvadratických členů, které se nám projevují na, iden-
tických bodech mezi souřadnicemi transformovanými
a původními,· považujeme za chyby v transformaci,
z kterých určujeme střední kvadratickou hodnotu
vzorqÍ:

M = ± V[V",22~ Vl/2]resp. M", = ±V[~2j;
V- I

M = ± ~V1l2]
l/n

Hodnota M (resp. M"" Ml/)se často nazývá střední
chyba v poloze (resp. v souřadnici x a y), ačkoliv, jak je
z předcházejícího zřejmé, hodnoty v", a Vll naprosto
nemají náhodný charakter a při daných zobrazeních
je můžeme i př;edem vypočítat. (Velmi jednoduchý
případ výpočtu je v [6]). I když název chyb je z hle-
diska teorie chyb zřejmě nesprávný, výrazy mají prak-
tiCKOUcenu vtom, že nám dávají informaci o spolahli-
vosti transformace. Můžeme totiž předpokládat, že
při transformaci souřadnic libovolného' bodu uvnitř
klíče se neodchýlíme, od správné polohy bodu o hod-
notu větší, než je M.
Podstatně jiná situace nastává v případě 3. a 4.,

kterých si v dalším blíže všimneme. Odchylky v trans-
formovaných souřadnicích, které se v případě 3. budou
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vyskytovat mi, identických bodech, můžeme připočíst
výlučn~ na vrUb rozdílům v měření při prvém a dru-
hém určovántsoúřadnic identických bodů. Pro jedno-
duchost vyšetříme nejdříve případ 3. a pro 4. případ
výsledky aplikujeme s patřičnými připomínkami.

2. Odvozeni vzorcu
Označme~
x, Y .
,f, 'lI' .....••....

souřadnice bodů v prvé soustavě
souřadnice bodů v druhé soustavě
získanéze souřadnic x, Y podob-
nostní transfonnací
konstanty transformačních rovnic
původní souřadnice bodů v druhé
soustavě.

Podob_nost je, charakterizována vztahy:
~' - ~o +K1. X'- K2 . Y (2)

'J/ = 'YJo +K1 . Y + K2 . x

V roVnicích (2) m,áme 4 neznámé: 'YJo, ~o' K1 a K2·
Dva identické body A a B o souřadnicích (x4, Y4J,

, (x.{l, YB) resp. (~.4, 'YJA), (~B, 'YJB) umožňují sestavit 4
rovnice, z kterých určíme neznámé. Jestliže-pro vý-
počet máme k dispozici tři n-ebovíce bodů, po~žíváme
pro výpočet nezriámých metody nejmenších čtverců.
Zde musí být splněna podmínka:

'YJo, ~o' Kl> K2· •..
~, 'YJ ••••••••••

'ni

2: (v~ + v~)
i=l

V"'i = ei - ~/' VI/i = 'YJi- 'YJ/

Do (3) dosa~me z (2), derivujeme levou stranu po-
~stupně podle ~o' 'YJo,K1 a K2 a položtpe tyto derivace
royrné nule. JsolÍ to podmínky nutné pro existenci mi-
nima a dá se Ukázat, ~e v tomto přípádě i postačující.
Anulo.váním derivací dostáváme čtyři rovnice pro
výpočet nezn4mých. (Podrobněji viz v [4]). .
Pro zjednodušení dalšího vyšetřování považujeme

souřadnice~i, 'YJi (i = 1, , .. , n) za veličiny nezávislél),

1) Tentopřeclpoklad je splněn např. v následujícím
případě: body P1 až Pm jejichž !louřadnice Xi, Yi (i = 1,
." ", 'ÍJ.) známe v 1. soustavě; máme zobrazené v plánu
konstruovaném v jiné souřadnicové soustavě'. Jestliže
chceme do ,tohoto plánu vynášet další body, souřadnice
k~erých v 1. soustavě známe, odsuneme souřadnice ~i1)i;

určené pozorováním a zatížené pouze náhodnými mě-
řickými chybami. Souřadnice Xi. Yi považujeme za
bez.vadné, ,a tedy rozdíly v měře:d'í při Určování sou-
řadnic v prvé a druhé soustavě přičteme na vrub pouze
měření v soustavě druhé. Použijeme-li mechanismu
vyrovnávacího počtu, vypočítáme nejpravděpodob-
riějšf hodnoty a střední chyby neznámých veličin v pří-
padě, že chyby jsou pouze náhodné, vyhovují normál.
nímu rozdělení a počet pozoróvaných veličin je proti
počtu neznámých dostatečně veliký. Výsledky dal-
ších výpočtů musíme aplikovat vždy s přihlédnutím
na to, do jaké míry jsme se uvedeným předpokladům
přiblížili ~

Rovnice:

Vi = vYi ='YJo + K1y'i -+ K2Xi - 'YJi (pro i= 1, ... , n)

Vk = V.,. = ~o + K1Xi - K2Yi - ~i. '

(pro k= n +1, ... ,2 n)" (4)

přirovnejme k obecné rovnici oprav při vyrovnání
pozorování zprostředkujících:

Vi= aizl + biz2 + CiZ3 + diz4 -li (pro i= 1, ... , 2n)
Dostává,me vztahy:

ai'7=I pro
ai= O , pro
bi .= O .. . pro
bi = 1 . . . . .. pro'
Ci = Yi ..... pro
atd.

i=I; ... ,n
i = n, + 1, ... , \2n
i=l, ... ,n
i =,n + 1, ... , 2n
i = 1, .... n

Jestliže 'ze vztahů (4) sestavíme normální rovnice
pro výpočet neznámých 'YJo,~o' K1 a K2 it též pro váhové
koeficientyQik (i, k- 1, ... ,4), jsou levé strany anu-
lovaných normálních rovnic podle tabulky 1:
Na př. 3. rovnice při řešení 2. skupiny neznámých

má tvar~

Qll.ny1' + Q12·nxX + Q13·'(X2 + y2J + Ql4'O + 0=0
Zde jsme označili:

identi(jkýeh bodů z plánu a vypočítáme pOmocí podmfn-
ky(3) transformační rovnice, které nám umožní vy-
počítat souřadnice dalších bodů v soustavě plánu a
pomocí ,těchto je vynést. V, takovémto případě" možno
považovat ~i, TJi za veličiny nezávislé, avša1l:v jiných
případech se od tohoto předpokladu vÍée nebo méně
odchylujeme.

/
Absolutni členy v'případě řešeniKoeficienty při nezná,~ých ' skupiny neznámých

1. skupina neznámých
I

TJo!

I
~o í K1 K. 1)Q Qu Q21 ~I~Q41-,~-

2. skupina neznámých Qu Q12 Q19 Q14 ~o Q12 Q~. Qu I Qu

I

i
I

I

I q" I Q. I Q" - Q~
I

3. skupina neznámých Q21 I Q22 Q.8 Q.4

I
'K1

4: skupina ne~námých I'

i
Q81

j
Qu Q39 Qu K. Q14 I Q.4 Qu I Qu

~. sku"pina:neznámých Qu Q•• Q48 Qu I 1-,1-'-1-,I

1. rovnice
, 'n nYT nXT -nTJT 1

\ --- --- --
2. rovnice n nXT -nYT ---:n~T 1

--- --- ~-
3. rovnice nYT nXT [x' + y'] -[YTJ+x~] 1_._- -- --
4. rovnice

,

-nYT '[xii + y'] -{XTJ-y$] 1~T . ,
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\
Tabulka 2.

I·
I. skupina neznámých 1/0

2. skupina neznámých Qu

3. skupina neznámých
I

Q21.

4. skupina,uéznárílých
/ ,[ Q31

'5. skupina neznámých. Qu

I l.ro'vnice I n

I 2. rovnice .

~o

QlI

Qu

Q3;~
Qu

11'

I ·3.rovnice
4. rovnice

'·1, 1. 1 1
'!IT =.,.......,[y]; ~7' = ~ [xJ; 11T==- [11J; ~T = --w

n n, n n.

Souřadnice označené indexem T jsou tedy souřad·,
nice' těžiště· transformačnihoobrazce v příslušné
soustavě. Po patřičných úpra';"ách jsoulev~ strany
anulovartých redukovaných roynic podle ~abulky 2: '

A == [x2 + y2J ..:- n (XT2 + y*,2)
O == I~xJ - n~TxT

D = [ml] - n11TYT (5)
E = [x11l- nXT11T.
F ,,;=/[Yn '-"-»YT~T

Dá se ukázat, ž~ vztahy pro symboly A až Fmožno
upravit na tvar:

A == [X,2 +,y,2J,
O == [~, . x,J
atd.

I \

kde IX, = X - XT; Y, = Y --:c YT;' •• atd.

jsou souřadnié~redúkov~né na těžiště .
. .' \

Pomo'ci re9.ukovaných' souřadnic se vypočitá~aji
symboly A 'až F vužiVanémtiskopise "Geodézia
č. 102.". .

Neznámé se počítaji ze vztahů:

I 1/0' 'I Q~l I Qu QIl _I'Qt1

i ~o QlI Qa'. Q31.IQ41
1---' - --- ---r- ---'--,
I . K1 Qu Qla. QII. Q"

I K. Q. I'Q·I Q. Q.

1.

-(0 + D.)

-(E-F)

~--_._---
·ny'!' ·nxT 1
--,--

·nxT nÝT I. 1

Jestliže máme libovolnou funkci neznámých 110' ~o,
K1a K2

-mi;2=m02{f12Qll+f22Q22 +lirQ33 +f~Q44 +
+ ~fJ2Qa +2fJaQls + 2fJ",cJ14 +

+ 2MsQ2S + 2M4Q24+
2faf4QS4}

(9)

. 'V',' . [v-'Cv]---,~~-,-
mO =±' počet nadbytečných pozorováni

Tedy V našem případě:

mo = ±..V.' [V",2+ vv
2
.]

, 2n-4
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proto~e hodnoty ti." YII se mohou považovat za skutečné
. chyby. Pro daW nemá tento rozdíl podstatné důleži-
tosti. '
Pomocí vzorce '.(11)vypočítáme střední chyby ne-

známých, střední chyby v transformovaných souřad-
nicích libovolného bodu, v délce transformované
strany atd. '

2.1. Sti'·edni chyby neznámých
Pro i-tou neznámou je I. rovno 1,!k (k =Fi) jsou

rovny nule. Podle (11) tedy'platí: \

, 'V' 1 XT
lI +YTlI

'"''1. =m,. =mo n+ A I ';1

mo
mK, = mK. = VA (12)

Poznámka: Je zřejmé, že podle vzorce střední chyba
neznámých / klesá se zvětšováním transformačního
obrazce a zvětlíováním počtu identických bodů. Kon-
stanty 1]0 a ~o jsou v přesnosti nepříznivě ovlivňovány
vzdáleností těžiště od souřadnicového počátku, avšak
k vlastní transformaci nejsou potřebné, neboť z rovnic
(2) je známým způsobem- redukcí na těžiště -
můžeme vyloučit. Při transformaci mezí různými
zobrazeními velikost transformačníhó obrazce je však
omezena protichůdnou podmínkou (1). Nemůžeme
tedy přesnost neznámých stupňovat neomezeně zvět-
šová.ním klíče,
V případě 2., resp. 4., je nutnost omezení velikosti

transformačního klíče z titulu různosti zobrazení
naprosto zřejmá. Existuje však hranice při zvětšování
klíče i v případě 3. Dvě' nestejporodé triangulace
těchže bodů v témže zobrazení vlivem různého kon~
krétního hromadění chyb vykazují proti sobě prohnutí
jednotlivých trojúhelníkových řetězců, s místem se
měntcího vzájemného protažení nebo zkrácení délek
trigonometrickýcp. stran apod. (Např. pří konkrétním
vyšetření jednoho takového případu na styku JTSK
a rakouské triangulace bylo u řetězce trojúhelníků
V. řádu dlo'uMho asi 12 km zjištěno prohnutí řádu
5 cm). Kdyby jsme tuto okolnost nerespektovali
It zvětšili velikost klíče nad mez, pod, kterou se tyto
vlivy :r;J.eprojevují,mohlo by se .stát, že i při ideálně
rozmístěných bodech na obvodě transformačního
klíče bychom dostávali střední chyby neznámých
nepřiměřeně malé, neodpovídající skutečnosti. Z toho-
to důvodu vždy při sestavování transformačního klíče
volíme body rozložené plošně, abychom podle vektorů
odchylek na identických bodechposoudíli náhodnost
těchto odchylek. Jestliže máme pole identických bodů
důkladně prozkoumáno a nepřekročíme velikostí
klíče mez, pod kterou se vlivy různ~ho hromadění chyb
neprojevují, můžeme od bodů v okolí těžiště upustit
a volíme raději. identické body rovnoměrně rozložené

po obvodě klíče, jak to doporučuje vzorec (12). Tímto
rozmístěním zvětšujeme totiž výraz A a tedy zmenšu-
jeme hodnoty m'l.' mE., mK" mKz' Je nutno však ještě
jednou zdůraznit, že aplikování vzorce (12) bez dů-
kladného geodetického rozboru podkladů, z kterých
při transformaci vycházíme, \má výlučně formální
cenu a může mít se střední chybou neznámých jen
málo společného.

2.2. Středni chyby V relativnim modulu q
délkového zkresleni a úhlu stočeni y

mezi první, a druhou soustavou
Hodnota q je dána vztahem:

q = VX12 + K22 [= I(Kv K2)) (13)
oq K1 oq K2

11 = O; 12 = O; /3 -:-,aj{; ='q; /4 = oK
2
= q

(14)
Dosazením do (11) dostáváme:

mo
'mq = VA

K2Y= arctg -K (17)
, 1

oy K2• oy Xl
11 = O; /2 = O; /3 =:= oK

1
= - (f' /4 = oKa = 7'

(18

", " ?no
my =(2 qVA (19)

Modul q relativníhó délkového zkreslení se velmi
málo liší od hodnoty 1, jes~liže souřadnice v obou
soustavách jsou uváděné v stejných jednotkách
(metry, případně sáhy a pod.). Potom zřejmě platí:

Pro zvyšování váhy veličin q a y platí stejné úvahy
jako v předcházejícím odstavci. '

2.3. Střednf chyby v transformovaných
souřadnicich 1]', ~'

Souřadnice 1]' je vázána s hodnotami 1]0' ~o' K1,a KII
funkčním vztahem (2). Platí:

11 = 1; /2 = O; /3 = Y; /4 = X (21)

2 2{{ 1 Xl,2 + XT
2

) 1 (II 2m . = mo - + ~ --~- +~. x + Y ) -
'I '. n A A

_2 YT Y _ 2 XT x}
A A

Poslední vztah upravíme na tvar: '

(x - XT)2 + (y - YT)2 = A ( m~. -~), (22)
moll n

což znamená rovnicí kružnice se středem V těžišti
transformačního obrazce o poloměru r, pro který
platí:, \

V ( m~ 1 )r= A _'1 .
, m0

2 n
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chyby v transformované souřadnici ~'. V dalším
nebudeme tedy hodnoty m;, am'l' rozlišovat.
Všimneme si nyní bliže vztáhu (23), podle kterého

plátí:

m'l' = moV~ + ~. (24)

Ve vztahu (24) je hodnota r vzdálenost bodu, u kte·
rého počítáme m'l" od těžiště T. Nejmenši.střední
chyby v transformovaných souřadnicích dostáváme
tedy v okoli T, kde m~jí velikost:

mo
m,!, = m;, = Vn . (25)

Při aplikaci (25) je nutno se opět odvolat na· po·
známku za vzorcem (12). Připomeňme ještě, žepřílišné
stupňování čísia n je omezeno jednak ekonomickými
požadavky (výpočet.kliče trvá příliš dlouJ1o,transfor·
mace sama by se stala nehosp?dárná), jednakpraktic-
kou nemožností získat neomezené 'množství idtmtic-
kých bodů. Při běžných transformacích se obyčejně
spokojujeme se třemi až pěti identickými body a tento
počet nás opravňuje k tomu, abychom zde odvozeným
vzorcům přisuzovali pouze orientační význam. (Hlubší
rozbor celé problematiky z hlediská teori~ chyb přesa-
huje cíl, kterému má tento článek slouŽit.)
Pro další vyšetření všimněme si geometrického

významu veličiny A, pro kterou 'platí:

A = [xr2 + Yr2] = [r2].
Jestliie identické body jsou ro~ložené na kružnici,

která má střed v,T a poloměr ro,potom platí:

~o =V~. (26)

Při transformačním obrá~ci s obecně rozloženými
body charakterizuje 'vztah (26) velikost transformač.
ního kliče a určuje poloměr myšlené kružI}.ice,kterou
nazveme charakteristicko·u. Na obvodě tohoto
kruhu, který jakýmsi způsobem nahral'juje .obvod
transformačního kliče, pro střední chyby 'm,;, a m;,
dostáváme: '

m, =m" =moV2,'I , ,n

Porovnáním vztahů (24)" (25), a (27) vidíme, Je
střední chyba v transformovaných souřadnicích po-
malu vzrůstá od těžiště ~" středu charakteristické
kružnice, k jejímu, obvodu, kde nepřesáhne I,5násob-
nou hodnotu chyby v T. Velikost mo dqsáhne. m'l' ve
vzdálenosti f1, pro kterou platí:

, r1= ro Vn 1, (28)

tedy např. při pětibodovém klíči až na obvodě kruhu
s poloměrem 2ro' To nám též potvrzuje známou zkuše-
nost, že v případě nutnosti transformovat nějaký bod
mimo obrazce transformačního klíče, dáváme vždy
.při lineárních 'transformacích přednost podobnosti
před afinitou, zvláště tehdy, když tV{1rklíče je pro
afinitu nevhodný (plochý trojúhelník). Toto tvrzení
si lehce ozřejmíme geometricky (opr. 1). Nechť body'
A, B; C jsou identické, bod P máme zaměřený pouze
v soustavě prvé. Pomocí identických bodů máme
afinně transformovat souřadnice bodu P do 2. sou-
stavy. A:finní transformaci si můžeme geometricky
představit tak, že přizpůsobíme nejdříve např. délku
, spojnice AC v prvé soustavě délce v soustl;tvě druhé,

tedy přiložením transformačních obrazců dosáhneme
ztotožnění obrazů bodů A a C. Obrazy bodu B se
zatím neztotožní, vlivem nevyhnutelných měřických
chyb při 1. a2. určování souřadnic identických hodů.
V dalším ztotožníme obrazy bod'UB, přičemž přímka
B1P1 spojující body B a P v prvé soustavě se přemístí
do polohy E?2' Jestliže vzdálenost BP je značnější
a transformační ,klíč je výrazně plochý, je bod Pz
transformací umístěn s velkou pravděpodobností
nesprávně. Nutnost transformovat body leŽlcí mimo
klíče vyskytuje se často při 'převodech v prostoru
státních hranic, hranic různých zobrazení (hranice
mezi válcovým zobrazením a stereogra:fickouprojekcí
a pod.), při čemž máme identické body často umístěné
téměř do přímky, avšak jednotlivé body hranice
;mohou vybočit z prostoru kliče.

V praxi se pro výpočet středních chyb v transfor-
maci používá r~zných vzorců, např.:

m, = ±,V [V
y
'l1
y] ; m·, = ~ Vr [v"v,,] '(29)

'I , n; n

, -- V[v,,2 + vi]
m'l' =m;' = ± 2n

/ V [V,,2 +vy2]
m'l' =m;' = ±, 2n-2' (30a)

přičemž se výrazy (29) a (30) resp. (303.)chápou jako
střední chyby v transformovaných souřadnicích. Pro
porovnání (27) se vzorcem (29) předpokládejme v dal-
ším, že:

2) Do vzorce (27) je nutno za mo dosadit zevztahu (10).
Hodnota pv OH) je získána vydělením pravých stran
(27) resp. (29); předpokládá se, že stejné označení
levých stran v uvedených vzorcích, které bylo použito
k zdůraznění faktu, že v pra:lli Se střední chyby trans-
formovaných souřadnic ppČít8.jí podle (29) ane podle
(27), neuvede čtenáře v omyl.
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Podle tabulky 3 vidíme, že na obvodě charakteristické
kružnic,ev běžných případech (n = 3 až 5) neni
podstatný ,rozdíl IU~zivzorcem (27) a (29) resp. (30).

- ~y vzrůstajícím n rozdíl se,samozřejmě zvětšuje.

n I p
,

,- , 3 " 1,4,

4 1,0

5 0,8

6 0,7, t'; 7 0,6

2.4. Středhí chyba transformovanédélky!
. trigonometrické strany ,

Označme:
8 • ',0 délka přímé spojnice/bodu Pl(;IYl) a'

P2Ix'ul2) v L soustavě
a' o' o délka příméspojnice1:lodů Pl'(~I'rh')

aP2í(~/h2') v 2. soustavě '

. a' = VI1]2' -1]1')2+ (~2\- ~/j2 (32)

, t = .C~'-.' 01]lď '+ .~a' ... OYJ2' + y!!~.o~/ +
1 o"l/· 0"lo; 'o"l/ 01]0 O~I' o"lo

oť!' (}~2'

+ ,-a~2T o onu ,
, oa'o"l/,12 = -o~.,.-ar + .. , atd. (33)

1]1 ,o.

Po provedení naznačených derivací (33) dostá-
váme: ;

:í

11 = O; 12 ~ O; 13= _I, (AyAr/ +AXAf);
. a'l '

\ ,.'
t~= 2, (AxAr/- AyA~') (34)

q ,

Dosadíme-li (34) do (11),po, úpravě máme:
, 'mo

mlT, = VA .8

\
Porovnáme-li (35) s (12) platí:

mlT,,,= mK
1
.·8

Podle, (35), střední chyba v délce transform'ované
'strany nezáleží ani od směru' této strany, ani od její
polohy vzhledem k transformačnímu obrazci, jepříJllo
úmernádélce strany a nepřímo úměrná poloměru cha-
r*teristické kružnIce, který však, jak již bylo po-
znamenáno, ,je o~ezovánpkolnostmi uvedenými

I,vpoznámce za vzorcem (12). Všeobecně však :riJ.ůžeme
. říci, že střední chyba roste s délkou strany a klesá,
s roz,umně Istupňovanou velikostí transformačního'
klíče, přesněH řečeno se zvětšováním výrazu A, kterÝI
je ovlivněn nejen geometrickou velikostí, klíče, ale
též rozmístěním identických bódů.

. i ' r

2.5. Stře4ni chyb~ severníku. trans formované
~trany

Pro severník Ci.' v druhé s~ustavě platí:

I , I

, = arctg' "l2 - "lI
Ci. ~2'- ~1'

Podobně jako v (33) a (34) vyhledáme li li = 1,
4). Platí: .

, 1
h == 0;12 = O; 13 ='= q/2 (AyA~: - AxAr/);

14 = ~ (AYA1~'+ ~XAna ,
Po dosazení (37) do (11) dostaneme:

" . JI Imo 8\ "
~", = () VA-' UF = my. (38)

, Hodnota m:;' nez,ávisí t~IiYani pa délce strany, ani na
i jejím směru; je nepřímoúměrn~ velikosti transformač-
ního obrazce. Pro určitý transformační klíČ je kon-
stantní a rovna střední chybě úhlu stočení mezi první
a druhou soustavou. I .

Z uvedených příkladuj() zřejmé, jak velmi snadno
vypočítáme středni chybu libovolné další funkce 1]0'

~O,Kl a K2•
Pro ilustraci výsledku z odstavce I až 5 uvedeme

číselný příklad.

3. Číselný příklad
V [7] na str. 728 je uveden příklad na výpočet po-

dobnostního transformačního klíče metodou nejmen-
ŠÍcnčtverou. Klíče se rilápoužít pouze pro grafické
práce v mapě. Potřebné hodnoty pro náš výpočet
kritérií přesnosti přebereme přímo' z [7J: •. ,

A/= 127,42km2; [v",v",] ~ 1,3815 m2;

[vllvll] = 3,1,206m2; n~ 5.

Poloměr charakteristické kružnice:

'li A , .
ro =V n = 5,05 km.

Výraz (10):" 'V [v 2 + v 2]
/ mo == ± , ;n _ : = ± 0,87 m.

Výraz (24):
mo V~_·:_c._.- ',V ;:m .

m, =V~, '--2'+ 1= ±0,39, 2548 + l.
'I , li ro ,,', ,

Např. pro bod·P Ir = O) je:, m'l'= ± 0,39 m a pro
nejvzdálenější okraj klíče v okolí bodu A je m'l' =
= ± 0,65 m.
Výraz (35) resp., (12):

mo '
(mlT')m = VA/ . 8 = ± 0,07? ; 8km

momK1 3C mK, =V.2: == ± O,OQO 077.A '

Výraz. (19) resp. (38):

. , II _ mli _ " ',mo _ ± 16"
m~' - y - () q VA - .

Vypočítané hodnoty nesmíme hrát doslovně jako
střední chyby, protože číslo Iije malé a transformační
, podklady nezná-me. Vektory odchylek nit identických
bodech (obr. 2) nevykazují úplně náhodný pruběh;
zdá se, že trigonometrická síť je v druhé souřadnicové
soustavě proti prvé soustavě v jižní části zmenšena,

, ',/
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Měřit~ odchylek

v severní části zase rozslrena. Přesto však uvedené
číselné hodnoty pro kritéria přesnosti nás dostatečně
informují o kvalitě transformace. Jei;ltliže nepředpo-
kládáme význačnější vzájemné odklony trigonometric-
kých sítí uvnitř klíče, budou transformované souřad-
nice jistě vyhovovat pro grafické práce v měřítku,
1 : 5 000. Transformaci provedeme s ohledem p.a'
velikost hodnot m>J' "= mi;' nejvýše na jedno desetmné
místo, transformační koeficienty nejvýše na 5 deseťin-
ných míst. S ohledem na průběh vektorů odchylek
vyhneme se transformaci mimo obrazec klíče.

I

- 4. Závěr
Předcházející odstavce neměly být ani 'zdaleka

teoretickým rozborem přesnosti transformačních vý-
počtů v případě podobnostní transfonnace. Chtěly
pouze v minimální míře poukázat na to, jak velikost
a tvar transformačního klíče má vliv' na přesnost
transformovaných veličin. Využití vzorců vyrovná-
'vacího počtu, i když zde 'použitých za značně zjedno-
dušujících předpokladů, umožňuje v n~ustálé kon-
frontaci se zkušeností posoudit vhodnost výběru iden-
, tických bodů' vzhledem k jejiyh efektivnímu, využití
na výsledky transformace. Chtěly dále poukázat na
to, že výpočet střední chyby libovolné veličiny odyo-
zené z transformovaných souřadnic (tato střední cJ1Yba
nám slouží jako kritérium přesnosti odvozené veli-
činy) není pouze iáležitostí mechanického aplikování
pouček vyrovnávacího počtu, ale že konkrétní trans.
formaci je n1;ltno podrobně analyzovat, posoudit též
do jaké míry jde o skutečně náhodný průb~h od~hylek, i

a teprve· potom na základě vzorců soudit o přesnosti
trans formovaných souřadnic, resp. veličin z nich
odvozených.
Cílem bylo též pou~ázat na to, že je nepostačující

charakterizovat přesnost transformace jedinou hodno-
tou uvedenou např. v užhraném tiskopisu "Geodézia
č. 102" [t9tožllá s výrazem (30)], která pro body
uvnitř klíče dává hodnotu poněkud větší, než je jejich
střední chyba a svádí k názoru, že všechny transfor-

mované souřadnice mají stejně velikou střední chybu,
co neodpovídá skutečnosti. Z tohoto vzniká někdy
též snaha "vypočítat" střední chybu v délce transfor-
mované strany, resp. v jejím severníku vzorci:

V~2 II'" m>J' V2
mu' = m>J' ; resp. m",' = e ~---,

\ s
kter~ nám někdy mohou poskytnout až absurdní
hodnoty. Z předcház~jících odstavců je zřejmá ne·
správnost takovýchto odhadů kritérií přesnosti.
TI1ansformační výpočty postupně přestávají být

výsadním oborem geodetických výpočtů. Využívá se
jich též ve fotogrammetrii a při konstrukci mapo-
vých listů pro využití starších podkladů mon-
táží (např. staré důlní mapy se,montují do kladu map
Křovákova, resp. Gaussova zobrazení). Transformace
se neustále obohacuje o nov~:mproblematiku a musí
řešit nové úkoly před ní kladené. Současně však vzniká
nebezpečí přenášet vzorce a zevšeobecňovat jejich
platnost oj v případe,ch, pro které nebyly odvozeny
(např. výpočet tzv. střední chyby při transformaci
,mezi strojovými sowadnicemi stereomodelu ovlivně-
ného zřejmými systematickýmI vlivy a ~ouřadnicemi
státní sítě), a proto závěrem nutno znovu zdůraznit,
že podrobná znalost materiálu; ktf(rý transformu-
jeme, je základní předpoklad pro reálné ocenění přes-
nosti· transfor~ace. .
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MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM
O NOV);: TECHNICE PŘI GEODETICKÝCH

MĚŘENÍCH
526.99:621.38:374.5(437)

Ve dnech 29. až 30. srpna 1962 se konalo na geode-
tické observatoři Pecný mezinárodní symposium o nové
technice při geodetických měřeních za' účasti zástupců
geodetických služeb Maďarské lidové republiky, Ně-
mecké demokratické republiky, Polské"lidové republiky,
Rumunskélidové republiky, Svazu sovětských socialistic-
kých republik a ČSSR.Cílem symposia bylo seznámit zá-
stupce uvedených geodetických služeb obšírněji a kon-
krétněji, než to by10 dosud možné, se zkušenostmi geode-
tické služby ČSSRv oblasti konstrukce i praktického vy-
užití přístrojů nové techniky při geodetických měřeních.
Program symposia Lbsahoval přednJšky, praktická mě-

ření a exkurse. Po zahájenI symposia dne 20. 8. a po
schválenI programu se účastníci seznámili se zařízením
geodetické observatoře Pecný. V odpoledních hl,c\inách
následovala prohlidka astronOmické observatoře ČSAV
v Ondřejově. Ve večerní době byl účastníkům symposia
prakticky předveden elektrooptický dálkoměr geodimetr
NASM-2Apři měřenI jedné srovnávací základny na
observatoři Pecný. Při této příležitosti se všicb,ni pří-
.tomní seznámili $ principem i s jednotlivými kon-
struk.čními celky přístroje, s technologií měřenI i vý-
počtu měřené délky a s některými výsledky. provoznich
prací, které provádí s tímto přístrojem Geodetický a to-
pografický ~stav v Praze.

{Pokračování .na str. 199J
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Geodetický obzor
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Tech nickoekonom ické
vi ícovacích

/

zhodnocení ~etody zaměřování
bodů tellurometrem

CSc. inž: Bořivoj Delong, VOGTK, Praha,
inž. Jaromír Karnold, OSGK, Praha

V iívndu pojednaní je strl/čná charakteristika metody a pracovních podmínek při jejím uplatnění. Dále ie prove-
deno zhodnocení přesnosti metody z hlediska výsledků kontrolních mi'řeíúi .}otogrammetrickétlO vyhodnocení.
Pak násle'dz..je srol'nání ekonomie zaměřování vlícovacíclz bodli tellUrometn'm s iednou protistanicí a se dvěma
prrJtistan.'ceml. V další části pojednání se srovnává z ekonomického hlediska zaměřnvání vlícovacích bodů telll/ro
metrem, a klasickými metvdami. Nakonec jsou shrnutyneidůležitější závěry.

-.
Na základě úspěšného provedení ověřovacích zkouc

šek tellúrometru MRA-1/CWv roce 1960 [1] byly vytvo-
řeny podmínky pro provozní využití tellurometrn při
zaměřování vlícuvacích bodů ,Pl\Otopograf!cké mapování
v měřítku 1: 10000. Proto Ústav geodézie a kartografie
v Praze ve spolupráci z .VýzkUmným (\stavem geodetic-
kým, tc..pogra[;ekým a kartográfickým v Praze přikwčíl
v roce 1961 v rámci svých provozních úkolů k zilměře,1í
vlío~vacích a topogra1ických,' bodů na ploše 22 mapo-
vých listů topógrafické mapy v měř. 1: 10 OOGv lokali-
tách Slavkov a Buchlov v Jihomoravském kraji.
Tato práce trvala necelých 6 měsíců a p~obíhald.

v období od dubna do září .1961. Jejím podkladem byly
letecké snímky , p(Jří7.ené' normální m.ěřickou k!OIl1Úl'OU
v měřítku asi 1: 13 000, a topograflcké mapy 1: 25000.
Stáří leteckých ~nímků v lokalitě Slavkov bylo asi
jeden l''Jk, li lokalitě Buchlcv, byly k dispozici ,leteck,j
s~ímky z března 19l?L Vllcovací body byly projektovány
na snímcít:h s ohledem na fotogrammetrické vyhodno-
cení univerzální metndQu. Sousedíci i-ody leteckých
snímkll byly .vůči sobě vesměs p05unuty tak, že vlíco
vaeí body, ležící na okrajích jedné f'adv snímků, ne-
mohly být použity pro orientaci sním],ú v řadách sou-
~cdních. Kromě' vlícovacíah bodů byly v každém mapo'
vém listu zaměřovány současně též body topografic-
ké. Proto' celkovt počet bodů, zaměřovaných na ploš.\'i
, jedrioho' mapového listu topografické mapy' v měřítku
, 1 :10 000, byl dosti značný a přesáhl číslo 55.

,Cílem uvedené práce bylo i kro.mě splnění daného pro-
vozního úkolu vYl'ešit do Všllch podrobností technologii
'upře,ní 3. výpočtu 'vlícovacích b,)dů zaměřených telluro-
metrem a co nejvíCe ji zjednodušit. Zjednodušení tech-
nologickéhO postupu měření i výpočtu umožnild okol-
nost, že pro ,uvedené účely zcela postil'čí ul\čení souřad-
nic a výšek, vlícovacích bodů s přesnosti ± 10 cm, a že
mal'ímální dclka vizurypřesáhne jen výjimečně hoj,
notu 3,5 km a nikdy nepřekrOČí "j km., Pokud jd<' (I tec!).-
nologii měření, došlo k: určitému zjeslnodušení'a zlep-
šení také ve srovnání s tím postupem, kterého bylo po,
užito v rámci ovi"řovacích zkoušek tellurumetru při za-
měřování vlícovacíeh bodů v lokalitě Votice [1; kap. 3].
Pokud jde o technologii výpočtu, na'5Í"lo hlavní zjedn,)'
dušen.í a zlepšení dosavadního postupu v tom, že pro
fyzikálnl i matematickou redukcí měřených délek, byly
sestrojeny jednoduché nómogramy a sestaveny potřebné
tabulky. Technologie zaměření i 'výpočtu t,opografických
bodfi byla stejná jako u vlIcovacích bodů. Podrobný po·
pis této zlepšené teclrtlOloogie měřeni li výpočtu vlícc-
vacich a t9Ppgrafických ~odů zal;lěřenych tellurometrem
je uveden v pojednání l? I. V souvislJsti· s uvedenym
zlepšením <loslo také li ll·,d;t:!ll1ém.l zkrá,,"-ni ť:istf'ho
ča~u, potřebného pro zaměření i Pl\,) výpo,~et vlíccva-
cího nebo topograf·ického bodu, a proto i ke značném'l,l

i zrychlení; metody.
Při plnění uvedeného provozního úkolu pracovala mě-

řická skupina po dobu asi tři a půl mě'síce s Ijednou
protistanJcí tellurometru a další dva a půl měSíce se
dvěma protistanlcemi. Z možných metod zaměřování
vlIcovacích bodů, které přicházejí v úvahu při použití
dvou protistanic tellul'ometru, byla _~v'olena Jako nej-
vhodnější opět metoda rajónu, s dominantního stano-
viska, takže obě protistanice byly stavěny na jednotlivé
vlícovací body a řídicí stanice a theodolit na bodě d2-
.minantním. Zavedením dvouprotistanic byla již prak-
ticky odstraněna hlavní časová ztáta m~tody, která je
způsobována. při práci s j,edncu protistanicí tím, že při

lellm přesunu s bodu. na bod je polovina měřické sku-
piny u řídicí stanice v nečinnosti. Proto nedlouho po
zavedení druhé protjstanice průměrný denní výkon sku-
pinyvzrostl asi o 50 %.
V průběl;lU provozního nasaz::m\ t311uruilletru na zamě-

řování vlícovacích bodů pro topografické mapován!
v měř. ]. : 10 oon byly .vyřešeny všechny základní otázky
l'rgani;lcl'.'S a ,lt'lby práce n měřické skupiny. Krom'~
toho dcšlo prdkticky hned od počátku k ustálení te:h-
nologip měřellí i výpočtu, což se prOjevilo zi,lvedenim
je,inotných a ti~těných formnlé'li'ů pro zápis meření i
výpočet souřildnic a výšek vlícovacích bodů. Užitím
metody rajónu s dominantního staIloviska získává tech·
nologie měření i výpočtu univerzální p];ltnost jak při
práci s jednou proti stanicí, tak i pří' práci se dvěma
nebo více protistanicemL Tato okolnost se jevi jakc vel-
ká výhoda zejména proÍ'), že při zaměřováni vlIcovacích
bodů, dosažitelných s dominantních stanovisek, je ča-
su"'/! výhodné pracovat se dvěma proti stanicemi, kdežto
při doměřování zbylých a isolovaných bodů je výhod-
nější používat jen j€dné proti'Stanice. Přitom techno-
logie"zůstává stále stejná. Bližší podrobnosti o metodě
rajónu 'S dominantího stanoviska -v SOUVislosti se zamě-
řováním 'v.lícovacíCh bodů tellurometrem jsou uvedeny
v pojednání [3].

2. Zhodnocení ,přesnosti metody

Závě'ry o přesnc.sti určení vlícovacích bodů telluro-
metrem je možno učinit jednak na základě nezávislého
kontrolního měření v terénu, jednak na základě foto-
grammetrického vyhodnocení jednotlivých mapových
listů topografické mapy v měř. 1 : 10 000.
Polohová a výšk01(á přesnost lilíoovacích 'bodů, 'která

byla' určena kontrolnímimě.řeními již při ověřovacích
zkouškách tellurometru v roce 1960 v lokalitě Votice
[1; sta( 3.2], se při provozních pracícb v lokalitách
Slavkov a BUchlov v roce 1961 znavil potvrdila. Ukázalo
se opět, že průměrná polohová a výšková odchylka vlí-
, covacích bodů, zaměřených pomocí tellurometru, se při
srovnání s' kontrolním měřením pohybuje kolem hod-
noty ± 10 cm. Tato přesnost je zcela postačující pro
daný Účel.
Nadmořské výšky vllcovacích a topografických bodlI

byly kontrolovány nezávislým měřením zejména 'v těclf
příp,adech, kdy body letely v blízkosti nivelačních nebo
trigohometric'kých bodů anebo byly s nimi přímo tot,ož-
né. Souřadnice vHcovacích a topografických bodů byly
kontrolovány zejména li pomocnýCh stanovise,k, jejichž
p,oloha byla nejdříve určena teUurometrem metodou ra-
jónu a později při měřeni s těchto stanov,isek byla ově-
řována protínáním zp'ět..U několika bodů byla provedena
polohová kontra-la jejich druhým n'ezávislým zaměřením
pomocí tellurometru s jiného sťanoviska. Celkový počet
v.ýškově nebo, polohově kontr01ovaných bodů je asi 100,
což představuje asi 8 % všech zaměřených bodů. Je tlleba
uvést, žé veškerá, doba, která se spotřebovala na Pl\O-
vedení kontrolnich měření, byla započitá)lána do celko-
vých provozních časů.,
Do konCe I'oku 1961 bylo z celkového počt'l 22 mapo-

vých listů topografické mapy v měř. 1 : 10 000 provedeno
fotogrammetrické vyhodnocení prvnícjl 9 mapových lis-
tů. Přitom byl,o zjištěno, že z celkového počtu 460 vlíoo-
vacích bodů, zaměřených tellurometrem, bylo určeno
chybně J.3 bodů, tj. 2,8 %. Z toho u 11 Mdů ,byla chyba
ve výpočtu a jen ve dvou případech byla chyba zaviněna
při měřenI úhlů v terénu. Z měření délek tellurometrem
Ijevzešla tedy žádná chyba. Fotogrammetrické vyhodno-
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cenl dalších mapovýoh listů zaměřených tellurometrem
bude provedeno až v pozdější době.
Podtobným rozborem chyb, které se projevily při foto-

gr.ammetrickém vyhodnocení prvních 9 mapových listů,
bylo zjištěno, že z úvedených 11 chyb, zaviněných vý-
počtem, jde 'v 7 případech o velmi 'hrubé početní chyby,
které mohly být zjištěny pouhou pohledovou kontllolou
pomocí mapy .v měř. 1: 25 000, do níž byly všechny
body zakresleny:' Ukáza[.o se také, že nebyl prováděn
kontrolní výpcčet vlícovacích bodli jiným pracovníkem,
třebaž.e toto opatření bylo doporučováno. U ,k'ontrolních
výpočtl1 není samozřejmě nutné ,opakovat všechny po-
četní operape, ale jen několik jec:ll1Joduchýchúkonl1, ja'ko
například vyhledání oprav' v tabulkách nebo v nomo-
gramech. Lze soudit, že při zavedení kontrolních vý-
počtů by se celkový počet zjištěných chybných bodů
podstatně snížil. Je třeba UVést, že chybné vlIcovací fbody
nezp~obily při fotogrammetrickémvyhodnocování pří-
slušných mapových listů prakticky žádné potíže. Maxi-
mální počet chybných bodů na jednom mapovém listu je
,3 a vyskytuje se dvakráL U dalších dvou'mapovýcp listů
je po dvou chybných bodech, tři mapové listy má jí jen
po jedné chybě a na dvou listech není žádný chybný
bod.
Uvedený počet chybných vlíc·ovacích bodů zaměřených

pomocí tellurometru byl dále srovnán s počtem chyb-
ných vlícovacích bodů zaměřených klasickými metoda-
mt Pro tó'to srovnání bylo .vybráno ,rovněž 9, mapových
listů topografické mapy v. měř. 1: 10 000, jejichž vlíco·
vací body byly zaměřeny klasickými metodami za při-
bližně ,stejných podmínek a 'jejichž fotogr,ametrické vy-
hodnocení probíhalo ve ste[nédobě jako vyhodnocení
mapový8hlistů zaměřených tellurometrem rovněž ve
.fotogrammetrickém oddělení GTÚ v Praze. U těchto 9
mapových listů, :j:a'měřElnýchrůznými ústavy geQidézie a
kartografie, bylo z celkového P()lčtu 530 vlícov,acích a to-
pografických bodů zjištěno 26 chybných bodú', což je
4,9 %. Z tohoto srovnání vyplývá, ŽB při použití klasic-
kých měřických metod sel projevil skoro dvojnásobný
poč'et chybných vlícov,acích bodů než při použití tel1uro'
metru.
V rámci. uloženého provozního úkolu v roce 1961 bylo

zaměřeno na ploše 22 mapových listů t'opografické mapy
v měř. 1: 10000, tj. asi 460 km2,~celKem -1263 vlícova-
cích a topografických bodů. Z' toho připádá na topo-
grafické body 273. Z celkového počtu zaměřených bodů
bylo určeno tellurometrem 90 % bod! a jen zbývající 4 %
budů musela být určena jinými l11etodami (např. pro- .
tínáním, polygonovým pořadem, tachymetrickou nivela-
cí). Přitom byl te;rénzejménav' lokalitě BUClhlovpomerně
členitý a málo přehledný. Z toho lze soudit, že zaměřování
vlícovacích bodů pOl11ocí teUurometru metcdou rajónu
s dominantnihostanoviska je univerzálnější mfJtodou než
,běžně užívané metody geodetické. THtO univerzál-
'nost měřické .metody je provázena univerzálností výpo-
četní metody, což vytváří příznivé předpoklady pro auto-
matizaci výp.očtů vlícovacích bodÍ! zaměřených tellurQme~
trem. Proto také se již v nejbližší budoucnosti předpo-
kládá, že VýpD1ČtyvlícO'vacích bodů zaměřených telluro-
~etrem budou, prováděny na sal1fočinném počítači Z 11
přímo změřených prvků, přev.zatý'ch z ;polního zápisníku.
Od tohoto opatř-eni Iz-e t,aké oč-ekáVl!lt,sníž,ení počtu chyb~
ný'ch vlícovadch bodů.

3. Srovnání měření s jednou a se dvěma
prot.istanicemi

Splnění daného provD~ního úkoiu, zahrnujícího zamě-
řováni vlícovacích bodů tellurometrem na, ploše 22 ma-
pových listi't topografické mapy v měř. 1 : 10000 v loka-
litách Slavkov a Buchlov v roce 1961, poskytlo vcelku
spolehlivý materiál pro technic!,oekonomické zhodno-
cení póužité metody. .
Získané. podklady umožúují především provést srov-

nání techniky zaměřování vlícovacích bodů téllurometrem
s 1 protistanicí (kombinace 1 + 1) a techniky zaměřová-
ní s-e 2 protistanicemi (kombinace 1 + 2 J. Toto srov-
nání je prcvedenp z několika hledi'Sek ,a jI;) ebsaženo
v tab\llce 1. Z položek 5 a 6 této tabulky je zřejmé, že
průměrný denní výkonměřické skupiny, měřený počtem
'určených Vlí~oV3.cíCh.bodů, vzrostl zavedením druhé
protistanice asi o 50 %. RozdíllIfezi kalendářními a sku-

tečnými pracovními dny tvoří ztrátové časy, 'kdy není
mož,no provádět měření v terénu. V daném případě byly
časové ztráty způsobeny nei'ča:stěji závadami na terén-
ním vozidle, p.ak deŠtivým počasím, zpi'tsobujícím ne-
~jízdnost terénu, poruchami tellur;oll11etru, stěhováním
skupiny z jednoho sídla <dodruhého atd.
Je třeba říci, že i oba průměrnť počty zaměřených

vlíc'ollacíchbod ů za 1 skutečný pracovní den ·obsahují
II sobě určité časové ztráty. V tomto přípHdě jde ,o ztrá-
ty, vzniklé při zaměřování isolov;aných bodů v leSích
nebo v hlubokých údolích, kdy nelze plně využít metody
rajónu s dominantního 'Stanoviska a je č,asto nezbytné
postupovat klasickými metodami. Všechny tyto ztráty se
pochopitelně projeVí mnOhem citelněji při práci se dvě-
ma protistanicemi, jak o tom svědčí témě,ř dvojnásobný
rozdíl mezi počtem zaměřených :bodů za 1 kalendářní a
skutečný pracovní den [3,3 bodů proti 1,7 bodů]. Tím
se potvrzuje známá zásada, že· člmvyššl je produktivita
užité metody, tím relativně větší časové rezervy jsou
nutné pro splnění daného úkolu. Maximální počet· za-
měřených vlícovacích bodů za 1 den při kombinaci
1 + 1 byl 18, při kombinaci 1 +2 byl 28.
Velmi závažným a zajímavým závěrem, obsaženým

v položkách 9 a 10 tabulky I, je zjištění, že přímé i cel-
kovénáklady na zaměření 1 vlícovacího bodu jsou při
použiti dvou proUstanic větší než při práci, s jednpU
protistanicí. Toto. zvýšení je u přímých nákladů na 1
zaměřený bod většl neŽ u celkových nákladů (21,2 % proit
13,8 %), což se vysvětluje tím, že při práci se dvěma
protistanicemi klesá podíl mezd výrobnlch zaměstnanců

, a tudíž i podíl režijních nákl...adů, O něž se právě pří!In~
a 'celkové náklady liší. Zvýšení nákladů na 1 vllcovací
bod při použití dv'ou proUst,anic je také výrazem sku-
tečnosti, že' se v tomto případě citelněji projeví časové·
ztráty, které kromě výše uvedených faktorů způso-
buje někdy též nedostat.ečná přehlednost terénu, při niž
není mOžno plynule rozvinout práci s oběma protistani-
cemi. V této souvi'Slosti je možno konstatovat, že v loka-
litě Buchlov, kde byIo použito kombinace 1 + 2, Ibyl
terén skutečně měně přehledný a více členitý i zales-
něný než v lQkalitě Slavkov, kde se pracov.alo v kom-
,binaci 1 + 1. Svědčí O tom také zvýšení průměrného
p,očtu ujetých kilometrů na 1 vlíC'ovací bod z 8,2 .km na
11,5 km.
Zvý'šení nákladů na 1. bod, způsobené.,zavedením druhé

protistanicé, by do určité míry pokl~slo. kdyby pro pře-
. pravuobou protistanic bylo pou~it1Q lehkých terénních
vozidel. V daném případě měřická skupina pracovala
s jedním terénním vozidlem značky Gaz a s jedním vo-
zidlem znhčky T 805. Vozidlo Gaz se ukázalo velmi
vhodným a naprosto vyhovujícím dopravním prostřs-d-
kam pro daný účel a jeho náklady na 1 ujetý 'kilometr
byly pOlČítány' částk,ou 2,62 Kčs. Naproti tomu vozidlo
T 805 bylo zbytečně veliké, pro vlastní práci méně
vhodné, ve svých lll'ožnostech málo využité, v te,rénu
méně pohyblivé a jeho náklady na 1km činily 4,54 Kčs.
V případě nasazení dvou vozidel značky Gaz pro plnění
daného úkolu dosáhly by celkové náklady na zaměření
1 'vlíe:ovacího bodu 102,65 Kčs, tj. o 7,60 Kčs, 'čili o 6,9
proc. méně, než tlomu bylo ve skutečnosti, a jen o 5,8i
korun čili o 6,0 % vlce, než při práci s 'jednou proti-
stanicí. .
Na základě praktických zkušeností lze soudit, že prQ

zaměřem 1vlícov,acího bodu v kombinaci 1 + 2 bylo by
.mo'žno dosáhnout nižšich celkových i přímých nákladů
než při kbII?-binaci 1 + 1 jen za výjimečně příznivých
pracovních podmínek, tj. při značné přehlednosti terénu,
při vhodném typu terénních vozidel, při. jejich spo~!
lehlivém stavu, při bezvadném stavu tellurometru, při
dobrém počasí a při dostatečně husté síti polních
přístupových cest na jednotlivé- body. Avšak se zřetelem
k nevyhnutelným časovým 'ztrátám při překonávání kon-

; krétních potíží bude zaměření 1 vHcovacího bodu v kom-
binac'l.' 1 + 1 zp~vidla levnější než v kombinaci 1 + 2.
V souvisl'o'sti s tím je však třeba .zqť).raznit, že nasazeni'
dalšiho inženýrskotechnického pracovníka pro obslu-
hu dí'uhé protistanice a dalšlho terénního vozidla pro
její přepravu přináší daleko větší ekonomický efekt, ne'ž
kdyby tento pracovník zaměřoval vlícovací body klasic-
kými metodami.
Další pozornosti zaslouží položka 14 tabulky I,' která

udává průměrnou dobu, připadající na Zéiměření jednoho
vlícovacího bodu. V této souvislosti je třeba konstato-
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j: . Ml:\řeni vlicpvacich bodll I I

PoL Hledisko srovnáni

I I
Srovnáni obou zpllsobll

1 protistanice 2 protistanice

1. Pracovní období: od - do 5.4. - 15. 7. 61 16. 7. - 29. 9. 61

2. Počet l.j:alendářních pracovních dnů
v daném období 86 65 Celkem 151 dnů

3. Počet inženýrsko-technických pra-
covníků (počet Il'P) 2 3

4. Počet zaměřených vIicovacích bodů 591 672 Celkem 1 263 bodů

5.
I

Počet zaměřených bodů za 1kalen-
dářní pracovní den 6,9 10,3 Ro~díl 3,4 Qodů, tj. 49,3 %

6. Počet zaměřených bodů za 1 sku-
tečný pracovní den . 8,6 13,6 Rozdíl 5,0 bodů, tj. 58,2 %

7. Přímé náklady na měřéz:{í 40 471 K~s I 55787 Kčs Celkem 96 258 Kčs
~
8. Celkové ,náklady na měření 57230 Kčs 74085 Kčs Celkem 131 315 Kčs

--- I

9. Přímé náklady na 1 zaměřený vIi-
covací bod 68,48 Kčs 83,02 Kčs Rozdíl 14,54 Kčs, tj. 21,2 %

10. Celkové náklady 1 zaměřený
.

na
vlícovaC'Í bod - 96,84 Kčs, 110,25 Kčs Rozdíl 13,41 Kčs, tj. 13,8 %

I -
11. Počet plánových hodin pro Il'P 2056 2348 Celkem 4 404 PH

12. Počet skutečnýoh hodin pro Il'P 1304 1487 Celkem 2 791 SH
I

13. Počet plánových hodin, které vyro-
bí 1 Il'P na 1 skutečnou hodinu 1,58 1,58

---
14., Skutečná doba, která připadá' na

zaměření 1 vlícovacího bodu 66 minut \ 44 minut
---
15. Přímé náklady na 1 skutečnou ho-

dinu 31,04 Kčs 37,52 Kčs Rozdíl 6,48 Kčs, tj. 20,9 %
--- I

16'. Celkové náklady na 1 skutečnou
hodinu 4?,89 Kčs 49,82 Kčs Rozdíl 5,93 Kčs, tj. 13,5 %

~17. Počet zaměřených mapových listů
1 : 10000 10 12 Celkem 22 listů, tj. 460 km-

J--- ~- ..
18. Počet kalendářních pracovních dnů,

Ipřipadajících na zaměření 1 mapo-
vého listu I 8,6 5,4

.

---r .~----
19. Průměrný počet vIicovacích bodů

na 1 mapovém listu 59,1 56,0 Průměrně 57,5 bodů
- . ....,.----~---.--~.

20. Počet zaměřených mapových listů \

za I měsíc , 3 5

21. Průměrrié celkové náklady na 1ma-
pový list 5723 Kčs 6174 Kčs Rozdíl 451 Kčs, tj: 7,9 %

vat, že čistý Cas, který se spotřebuje prdzaměření osno-
vy vodorovných směrfi a svislého úhlu, činí v průměru
asi 7 minut a že čistý čas pro zaměření délky telluro-
metrem obná'ší průměrně 2 minuty. Z toho plyne,že
čistý 'č,as pro provedení potře1bných měřických úkonů
nepřekr,i:Jčí při zaměřování 1 vlícovacího bodu v průmě-
ru 10 minut. K tomu je nutno' dále' při/Číst dobu asi 10
.minut na rozbalení a sbalel'\í protistanice a dobu dalších
15-minut, která se v průměru spotřebuje na identifikaci
vlícovacíh,o bodu v terénuana leteckém snímku nebo
na vyhledaní topografického bodu. Časový rozsah
všech pracovních úkonfi při zaměřování 1 vlícovacího
nebo topografického bodti činí ,tedy asi 35 minht..
Rozdíl 9 minut. který chybí do průměrné, doby 44 mi-

nut pro zaměření 1 bodu při použití dvou protistanic,
představu je celkový podíl jednotlivých ztrát:ových časů,
připadající na 1 bod. Pří prí'lměrném denní~ výkonu
1G,3 bodů dosahuje prfiměrná denní časová ztráta více
než g~ hodiny, což za 5 pr,acovních dnů činí již prak;-
ticky celý den. Rozdíl 31 minut, který chybí do. prů-
měrné doby 66 minu't pro zaměření 1 bodu při práci
s jednquprotisťimicí, zahrnuje kromě uvedeného podílu
ztrátových časů hlavně dobu, která se spotřebuje k pře-

sunu protistanice s bodu na bod. Z toho je vidět, že
při použiUjedné protistanice k zaměřování vlícovacích
bodů trvá vlastní pracovní výkon prakticky stejně dlou-
hou dobu (35 minutJ' jako souhrn všech ztrátových 'časll
(31 minut} a že se zavedením druhé protistanice tyto
ztrátové č<<isypodstatně snížily (na 9 minut).
V souvIslosti s výše vyslovenými závěry se vynořuje

otázka, zda i je hospodárnější' zam~řování vl1covacích
bodů technikou jedné protistanice nebo technikou dvou
protistanic. Při posuzování hospodárnosti dané měřické
techniky rozhodují nejenom celkOvé náklady na zamě-
ření 1 bodu, ale i doba potřebrtá k tomuto zaměření a
počet nasazených inženýrsko-technických pracovníků.
-Protože P9čet zaměřených bodů r,oste únlěl'l1ě' s časem
i s počtem ITP, je možno definovat ukazatele náklado-
vosti jak:o součin celkových nákladů na zaměření 1 bodu
(v Kčs], doby potřebné k jeho zaměření (v hodinách)
a počtu nasazených ITP á ukazatele hospodárnosti jakQ'
jebo převrácenou hodnotu.
V tabulce II jsou uvedeny hodnoty celkových finanč-

ních a časových hákladů a hodnoty ,obou ukaZatelů pro
ri'lzné měřické techniky. Je uv,ažO'váno zaměřování vlí-
covacích bodů tellurom,etrem při použití jedné Pr:oti-

\
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1'01. I Měřická technika I PoUžÚévozidlo \ I
Celkové náklady Doba zaměřeni Ukazatel Ukazatel

na 1 bod 1 bodu nákladovosti hospodárnosti

L 1 + 1 Gaz . 96,84 Kčs 1,10 hod 1,00 1,00
---

"2. 1 + 1 T 805 '112,55 Kčs 1,10 hod 1,16 0,86

3. 1 + 2 2 X Ga:z; 102,65 Kčs 0,73 hod 1,06 0,94

4. 1 + 2 Ga:z;+ T 805 110,25 Kčs 0,73 hod 1,14 0,88

5. 1 + 2 2 X T 805 I 124;73 Kčs 0,73 hod 1,29 0,78
---
6. 2 X 1 + 1 2 X Gaz 96,84 Kčs 0,55 hod 1,00 1,00

I

7. 2 X 1 + 1 Gaz + T 805 104,70 Kčs 0,55 hod 1,08 0,92

8. 2 X 1 + 1 2 X T 805 , 112,55 Kčs 0,55 hod 1,16 0,86
--- ~,

. 9. Klasicky , - 147,88 Kčs 3,48 hod 2,42 0,41

stanice (1 + 1), dále měření při I10užití dvou protista-
nic (1 + 2), měření dvěma úplnými soupravami s jedn,ou
protistanicí (2 X 1 + 11 a nakonec měření klasickými
llletodami. ,U jednotlivých tněřických technik je sledo-
Váno použití terénního vozidla značky Gaz ne'ba vozidla
T 805 nebo kombinace ,obou vozideL Ukazatelénáklado-
vosti a hospodámosti jsou vyčísleny za p'odmínky, že
hodnoty příslušné k základní měřické technice,' tj. ke
kombinaci 1 +1 s použit~IÍl \IIozidla Gaz,jsou l'ovny'l,OO.
Všechny údaje tabulky II jsou odvozeny z hodnot" vzta-
hujících se k řešení daného provozního úkolu v daných
lukalitách.
Z tabulky 'II plynou tyto závěry: Zaměiíování vltcova-

cích bodů tellurometrem je nejhospodárnější přI po-
užití jedné proti stanice a terénního vozidla Gaz. Při po-
užiti dvou protistanic za jinak stejných podmíne/{ hO's-
podárnost klesá, o 6 %až 9 %. Je možno očekávat, že
při spojení více než dvou protistanic s jednou řídicí sta-
nicí by hospodárnost měření d,ále výrazně poklesla. Na-'
hradí-li se 'u měřické, ~kupiny te~énní vozidla Gaz vo-
zidly T 805, hospo,dárnost zaměi'ování vlícovacích bodů
tellurometrem klesne o 14 % až 17 %. 'Nahradí-li se
u měřické skUlpiny, pracující se dvěma terénními vozidly
Gaz, jédnoz nich vozidlem T 805, hospodárnost mě'ř,!ení
poklesne o 6 % až 8 %. Hospodárnost zaměřování vlíco·
vacích bOdli teUurometrem je však u všech měřických
tec1Jnik prakticky dvakrát vyšší než, hospodárnost kla-
sických geodetických metod. i toho je Zřejmé, že i když
se zavede nim druhé protistanice poněkud zvyšUjí ná"
klady lIla 1 vlícovací bod; je tato měřická technika stále
daleko hospodárnější než, klasické metody, a proto na-
sazení lidí a prostředků pro práci s druhou protistanicí
je ekonomioky mnohem účinnější než jejich nasazení
pro práci klasicJ,l:ými metod<rmi.

Tabulím' III. Složení nákladů při měření vťícovacích
bodů

I
Měřeni tellurometrem

Kčs I %

Klasické
měřeni

%
Druh· nákladů

\

1. Přímé mzdy 38668 29,4

I
34,7

2. Cestovní'l náklady 19316 14,8 17,7---
3. Dopravní

náklady 38027 28,9 13,1
, -4. Základní

-5·1

tPateriál - I - 0,5

Ostatní náklady 247 I 0,2 I 0,4

6. Přímě náklady 96258 73,3 66,4
--- .,----r
7. Výrobní režie 26685 20,3 24,6

< ,

8. Hospod. správní
režie . 8372 6,4 9,0

Výpočet údaji). v položce 9 tabulky II. charakterizu-
jících hospodárnost klasických metod pro zaměřování
vl1covacícn bodů, zasluhuje toto vysvětlení: Pl'O splnění
daného provozního úkolu, představujícího měření vlíco-
Vacích !bodů tellurometrem na ploše 22 mapových listů
topografické mapy v měř. 1 : 10 000, bylo stanoveno pro-
jekčním oddělením ÚGK Praha celkem 4404 plánových
hodin pro ITP, tj., průměrně 200 plánových hodin na 1
mapový list. Průměrné celkové náklady na 1 plánovou
hodinu při zaměřování vlícovacíchbodů klasickými me-
todami činily v 1'oce 1960 v ÚGK Praha 42,515 Kčs, takže
průměrné celk·ové náklady na 1 mapový list by bylypřJ
použití klasických metod 8 503 Kčs. 'Při průměrném počtu
57,5 bodů na 1 mapovl:im listu (tab. I, pol. 19) připadají.
na 1 klasicky zaIL\ěřený vlícovací bod cel'kové náklady
, ve 'výši 147,88 Kčs, tj. o 52,7 % více než při použití jedné
protistanice tellutometrua "o 34,2 % více než při použití
dvou pr~tistanic. Za předpokladu plnění plánu na 100 %
bez výkonového napětí· je počet skutečných hodin totož-
ný s počtem plánových hodin, takže na zamiiření 1 vlí-
covacího bodu klasickými metodami přip8!d'i doba 3,48'
hodiny, tedy 3 h 29 m. Z těchto údajů se vypočte uka-
zatel nákladovosti a hospodárnDsťi podle .•.ÝŠP. uvede-
ného postupu.
4"~rovn~ní měření tellurometrem a klasickými

metodami
První srovnání mezi metodou ,zaměřování vlícovacích

bodů pomocí telluwmetru a metodami klasickými umož-
ňuje již položka 13 tabulky I, v níž je uvedeno, že při
pOUžití tellurometru 1 inženýrsk,o-techn!cký pracO'vník
výl'Obí za, 1 skutečnou hodinu. 1,58 planových hodin.
Z toho plyne závěr, 'že p~i nasazení tellurometru na za-
měřování vlícovacích bodů vzrůstá produktivita práce
každého inienýrsko-technického pracovníka o 58 %. Je
zajímavé, že toto zvýšení produktivity práce je stejné
jak při použití jedné protistanice, t~k i při použití dvou
protistanic. Další srovnánI obou metod umožňuje tabulka
II, z níž plyne, že celkové náklady na zaměření 1 vlí-
covacího bodu se při použitI tellurometru snižují, a to při
práci s jednou protistanicí o 91,04 Kčs, tj. o 34,5 lVa,
a při práci se dvěma protistanicemi 'o 37,63 Kčs, tj.
o 25,4 %. '
Měřeni vlícovacích bodťi tellurJmetr.em je možno srov-

nat s měřením klasickými metodami dále z hlediska
slO'žení celkových nákl,adů. Toto srovnání 'je provedeno
v tabulce III, převzaté z ekonomické kalkulace ÚGKPra-
ha. Ze složení nákladu je zřejmé, že při zaměřování
vlícovacích 'bodů tellurametremznačné klesá podíl mezd
i cestovních nákladů výrobních zaměstnanců a.v důsled-
ku toho též podíl výrobní I hospodářsko-správní režie
na celkových nákladech. Naproti tomú více než dvoj-
násvhně vzrůstá podíl dopravních "nákladů, který je
prakticky ro'ven podílu mezd všech výrobních pracov-
níků měřické skupiny. Vysoké dopravní náklady jsou
hlavně dusledkem skutečnosti, že z celkového počtu

, 12 566 najetých kilometrů připadá na 1 zaměřený vlíco-
vací 'bod v průměru 9,95 km. Při průměrném denním
počtu 8,4 zaměřených vlícov,acích bodů' se dennŘ ujede
trať 84 km. Tato čísla svědČí o velmi intenzívním vy-
užití terénních vozidel při zaměřov~!1í viícovacích badi'!
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tellUrOffi'8trem. Snížení dopravních nákladu vyžaduje
především použití hospodárnějších terénních vozidel a
zmenšení počtu najetých kilometríl. včasným a promyš-
leným přestěhováním sídla mě.řické skupiny do nové
lokality.

Tabulka IV. Úspory při měření vlícovacích bodu
tellurometrem

Měřeni vlicovacichb'odů
Pol. Druh nákl';'dů a ú8por~ ,

1 protistanice 12 protlstanice

1. Celkové náklady na
27,836 Kčs1 plánovou hodinu 31,552 Kčs

2. Úspory v nákladech ,
na 1 plánovou hod. 14,679 Kčs 10,963 Kčs

3. Celkové úspory při
splnění d~ného úkolu 30 181 Kčs. 25741 Kčs

4. Úspora připadající
na 1 zaměř.ený vlíco-

51,1)4Kčs 37,63 Kčsvací bod

5. Úspora připadající
na 1 kalendářní pra-

350,94 Kčs 396,02 Kčscovhí den
--- -----------_.~--
6. Úspora připadající

'na i pr'acovní den a
[75,47 Kčs 132,01 Kčsna 1 ITP

Sl'Ovnání metody měření v!ícovacích bodu tellur,ome-
trem s klasickými metodami uml)žňuje také výpočíst
úspory, dosažené tellurometrem při plnění daného pro-
vozního úkolU. Jednootlivé druhy úspor pro měřickou
techni'ku jedné protistanice (1 + 1) i dvou proti stanic
(1 + 2) jsou sestaveny 'V tabulce IV. Údaje v položce 2
jsou rozdílemčá~tky 42,515-Kčs, která pI\edstavuje pru-
měrné celkové náklady 'na 1 plál1ovou hcdinu •• r. 1960
podle kalkuLace ÚGK Praha, a částek uvedených v po-
ložce 1. Z položky 6 plyne zá.věr, že, pN měření s jednou
protlstanicí tellurometru je pruměrná úspora na 1 pra-
covní den ana 1 inženýrskotechnického pracovníka
o 43,46 'Kčs, tj. o 24,8 % větší než při použití dvou proti- I

stanic. Rovněž úspora, Ijřipadající na 1 zaměřený vHCl)-
vacI bod, je při práti :>, jedpou protistanicí c 26,3 P/o
větší. Pruměrná denní úspora .je vzhledem k vyšsímu
pracovnímu výkonu větši o 11,4 % při použití dvou pro-
tistanic.
Hlavní závěr je obsažen v položce 3 tabulky IV. Odtud

plyne, že iaměřování vlícovacích bodu tellurometrem
v lokalitách Slavkov a 'Buchlov v roce 1961 přineslo za
nl:lcelých 6 měslcu celkovou úsporu ve výši 55 922 Kčs.
Vzhledem k celkovým nákladum 131 315 IKčs činí tato
ú'spora42,6 0(0. Při 22 zaměřených mapo'vých listech topo-
grafické mapy v měř. '1 : 10 000 připadá na + mapový
list pruměrná úspora 2542 Kčs. Splněním daného pr:J-
vozního úkolu byla vytvořena hodnota výroby 187237
korun, která se prakticky rovná předávací· ceně telluro-
metru s oběma protistanicemi. Z těchto čísel lze soudit,
že při nasazení tellurometL'U na zaměřování vlícovacích
,bodu pro topografické mapování v měř. 1: 10 000 p.o
dobu asi 7 měsícÍ! v roce se tellummetr s oběma proti-
stanicemi zaplatí vlastními úsporami v příštích' dvou j,e-
tech{ t. j. v r. 1963.
V souvislosti s úspor.ami je možno učinit krátk!qu

zmí!1ku o odpisech základních prostřťldku, jejichž .podíl
na celkových-nákladech při měření vlíc.ovacích lbodu
tellurometrem je větší než při měření klasickými meto-
dami 'Vzhledem k poměrně vysoké ceně tellurometru.
Při 5 % odpisu předávací ceny tellurometru ř.iníodpi-
sová kvota- za 6 měsíc u,' připadajících na plněni dané.ho
provozn.ího úkolů, celkem 5 670 K'čs. O tuto částku je
nutno zvýšit celkové náklady a 'snížit hodnotu úspor,
abychom dostal! "čisté úspory, které přineslo zaměřování
,Vlicovac!ch Ibodů tellurometrem v lokalitách Slavkov a
Buchlov. Hodnota čistých úspor tedy činí 50252 Kčs.
Kromě úspor, vzhiklých v procesu polních měřických

prací, je nutno dále úvážit úspory, které. přináší 'Iý-
počet ylícovacích bodu měřených tellurometrem. Užitím
zf'epšeného technologického' pO,stupu výp,očtu pomocí
nomogramu, popsaného v [2], trvá výpočet souřadnic

a výšky jednoho vlícovacího bodu včetně nezávislého
kontrolního výpočtu pruměrně asi 25 až 30 minut. Tomu
'odpovídá denní výkon lasi 15 bodu, takže pro úplný a
kontl'olovaný výpočet jednoho mapového listu s prů-
měrným počtem 57,5 bodu (tab. I, pol. 19) se spotřebuje
doba 4 pracovních dmi. Splnění tohoto úkolu usnadňuje
skutečnost, že výpočty vlícovacích bodu měřených tellu-
rometrem .jsou velmi jednoduché a jednotvárné a že 96
proc. všech bodu, bylo určenp rajónem S dominantního
stanoviska pomocí telluro·metru. Při zaměřování vlícova-
cích bodu klasickými' met'odami se spotřebuje pro vý-
počet jednoho bodu v pruměru asi trojnáso-bná doba.
Při výpočtu 1 263 hodu zaměřených telluromeirem (tab.

I, pol. 4) vznikla konkrétní časová úspora 1101 plán/o-
vých hodin. S uvážením celkových nákladu ve, výši
11,90 Kčs na 1 plánovou hodinu počtáře vzniká tím další
úspora 13102 Kčs. Tato částka je sice několikanásobně
nižší než úspory, vzniklé při polních měřických pracích,
ale značně převyšuje odpisovou kvotu za použití tellur9-
· metru po dobu 6 měslcu při 'plnění daného úkolu. Další
zvýšení úspor na výpočtech vlíoovacích !;lodu 'bude mož-
né u7.itím. samočinných elektronických počítaču.
Veškeré úspory, plynoucí ze zaměřování vlícovacích

bodu tellurometrem na. ploše 22 mapových listu topo-
grafické mapy v měř. í :10 OOD,žadobu necelých 6 mě-
sícu i z výpočtu těcht,o bodu, dávají 'částku' 69024 Kčs,
která představuje 36,3 % celkové ceny tellurometru se
dvěma protistanicemi. Je možno říci, že při zaměřování
vlícovacích bodu tellurometťem vznikají každý měsíc
úspory ve, výši 6 % ceny· tellurometru.

5. Závěr
Užitím tellurometru k zaměřování vlícovacích bodů

pro' topografické mapování v měi'. 1: 10 000 významně
· vzrustá produktivita I hospodárnost tě,chto pr,ací. Na
· základě údaju, získaných technickoekonomickým roz-
borem provozních prací z roku 1961, je možno učinit
závěr. že při zaměřování vlícov,acích bodů tellurometrem
vzrustá produktivita práce o 58 %, a že celkové náklady
na zaměřenI j,ednoho vlícovacího .bodu klesají v prů-
měru o 30 %. Hosppdárnost zaměřování vlícovacích
bodů tellurometrem je prakticky dvakrát vyŠší než hos-
podárnost klasických geodetických metod.'
Splnění konkrétního úkolu zaměření Irlícovacích bodu

tellurometrem na ploše 22 'mapOVÝCh listÍ! topografické
mapy v měř. 1: 10.000 v roce 1961 přineslo během n€-
C\;lých šesti měsícu úspory ve výši 5l?000 Kčs, tj. 43 %
celkových nákladu na polní měřické práce. K této částce
je nutno ještě připojit ,úspory vzniklé při výpočetních
pracích, které činí 13 000 Kčs, tj. přibližně 50 O!o celko-
vých nákladů na výpočty. Veškeré úspory dávají tedy
částku 69 000 Kčs, která představuje 36 % ,celk,ové ceny
tellurometru se dvěma prO,tistanicemi.
Zaměřování vlíccvacích bodu tellurometrem je prová-

zeno ještě dalšími výhodami: Užitím metody rajónu s do;
minatního stanoviska ve spojení s tellurometrem a theo-
dolitem prakticky odpadá signalizace 'trigonometrických
bodu, nezbytná u klasických metod. U měřické skupiny,
provádějíCIzaměřování vlícovacích 'bodů tellurometrem,
připadá na jednoho inženÝrskotechnického pracovníka
jen jeden pomocný dělník, takže potíže S jejich získá-
váním jsou značně menší 'pež u skupin, pracujících kla-
sickými metodami. Použitá metoda zaměřování vlícova-
cích bodu tellurometrem je prakticky univeriální a při-
tom .velmi jednoduchá, takže zácvik nových pracovníku
je snadný a rychlý. Výpočet vlícovacích bodu určených
tellul'ometrerrt je rovněž velmi -snadný a lze jej se zvlášt- '
ní výhodou provést n:'! samočinném počitači. Radiofonlc-
ké spojení mezi stanicemi toellurometru podstatně usnad-
ňuje organizaci práce u měřické skupiny a. odstraňuje
nutnost rekognoskace vlíoovacích bodu před jejich za-
měřením. Celkově je možno říci, že práce se <:aměřová-
ním vlícovacích bodu tel1urometrem je jednoduchá a po-
hodlná.
Lit er a t u·"r a :
[1] D e 1 o.n'g, R,: Výsledky ověřqvacích- zkoušek tellurometru

MRA-1/CW. Gecdetický a kartografický obzor, sv. 7/49, roč. 1961,
čis. 5 a 6.

[2l D e Ion g, B.: Technologie měřeni avýpcčtu vlícovacích bodů
zaměřených tel!urom~trem. Geodetický a kartografický sbor-
ník. sv. 9, roč. 1963 (v tisku).

[3J K a f' n o I d, J. - P u k I,M.: . proVozní práce s telluro-
metrem. Geodetický 'i kartografický obzor, ~v. 7/49, roč. 1951,
čis. 12.
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Tabulky, pro výpočet ddmocnin
CSc inž. Miloš Cimbálník, ,VUGTK Praha

I

Sestavení tabúlek pro výpočet odmocnž,n bez interpolace, násobením dvou čísel a přičtením čísla tře·
'tího. Krok argumentu tabulek je proměnlivý, závislý na předem zl)olené přesnosti. Tabulky jsou přede-
vším určen!jk výpočtu odmoC'nin na jeden průchod děrnoštít1<:ovým počítačem ARlTMA T 520, lze jich
však s výhodou použít též ,na M.žných typech stolních počítacích strojů.

V geodettcké praxi je často zapotřebí vypočítat
dosti přesně druhou odmocninu. Který~oliv ze zná-
mých způsobů výpočtu odmocniny na 'počítacím
stroji je zdlouhéwý a pro počtáře únavný. Pl'otq by-
ly v minulosti i dnes' sestavovány ruzné' tabulky,
které by výpočet urychlily. NavíC sé, v poslední do-
bě vyskytla poti'eb~ sestavit tabulky pro výpočet
odmocnin na děrnoštítkovýCh počí.tacích strojích
(ARITMA T 520 aj), které zpravidla užívají k vy-

'\ počtu kvadratické interpolace: ,
V tomto článku, jsou sestaveny krátké tabulky

k výpočtu odmocnin bez i n tel' p o I a c e, pou-
hým násobením dvou čísel a přičtením čísla třetí-
ho. Tabulky jsou výl;lOdné při výpočtech na běžných
typech stolních počítacích strojů a jsou dále urče,
ny k výpočtům na děrnoštítkovýCh počítacích stro-
jích, kde je možno vypočíst odmocninu na j e den
p l' Ů c hod' str o j e m (operace z předlohového
štítku, deska Č. 40), což je pod s t a t n á ú sp 0-

r a proti dosavadn,ím způsobům, užívajícím inter-
polace.

2. ,Výpočetní vzo~ce'

Odmocninu VA = VCi2 = a počítáme podle vzorce

, I VA ~ A . B t C J"
, . J -I---- ..~

Ikde

A/ = a2 . • daná hodnota,

1 ao" dB = -- ,C = -- - 1 1 -5 a =2ao ' 2 . ,

Hodnoty B a C jsou sestaveny do tabulek k argu-
mentu A tak, ž,e vždy jedna hodnota B a C platí pro
interval, omezený dvěma pa sobě jdoucími hodno-
tamI argumentu A. Vyhledáme tedy (b e z in t e 1'-

p o I a,c e I) hodnoty B a C v řádku, jehož A je nej-
blíže nižší k dané hodnotě a2 (viz tabulkyJ,
Odečtení hodnoty 1.10-5 (v C) souvisí se zvole-

nou I>řesn-osU-tabulek --:- viz dá.le.

3. Rozsah' a přesnost' tabulek

Tabulky odmOcnin jsou zpravidla sestaveny v, in-
tervalu<l,. 100>'. . argument a <1, 10> '. . ,
odmocnina.
Sestavené tabulky mají argument v intervalu

, <1,273,> aodmocninuvintervl,llu\<l, 16,5>.
Posunu desetinné čárky u argumentu o dvě

ln í s ta odpovídá i- jak je všeobecně známo -'--
posun desetinné čárky o j e dno ní í s t o u od-
mocniny.
Vy/počtená hodnota a' se od přesné hodnoty a

liší maximálně o předem zvolenou hodnotu ± &,
pO. V našem případě bylo zvoleno &= 1.10-5. Do:

sáhneme toho vhodnou VGlbou velikosti tJ.a, a tím
současně intervalu tabulek:

1 aa' a2 -- +' _0 __ 1 10-5. 2ao 2 -' ,

a' = ,Lla2 I 10-5a + 2a
o

-. .

Volíme tedy
Lla2
--::---T

2
< 2.10- 5 ,ao

a tím současně je
- 1.10:'-5 ;'{ a - a' ~ + 1.10-5.

Z předchozího odvození je zřejmý důvod odečteJ;1í
hodnoty 1.105 ve členu C; vzhledem k tomu, že
rozdíla- a' by byl vždy kladný v intervalu
<O, &>, je možno odečtením zmíněné hodnoty zvět-
šit interval tJ.a,a tím zmenšit' počet tabelovaných
hodnot. Rozdíl a - a' je pak v intervalu <-&, +e>,
a tudíž výsledek přesný v mezích ± &.
Sestavené tabulky tedy umožiíují vypočítat od-

mocniny v intervalu <1, 16,5> s přesností'", 1.10-5,
což odpovídá přesnosti ± 1 cm v délkách 1 až
16,5 km a přesnOstJi ± 1 mm v délkách 0,1 až
1,65 km. Tato přesnost zcela ,postačí pro běžnévý-
počty v geodézii. ,

4. Pří14ady

výpočtu je zřejmý z následujících pří-"Způsob
kladů:
1. A = a2 = 1,433 768; hle,dáme v řádku kde A
(tab.) jerovno 1,4261:
A . B . . 1,433 768 . 0,416 45 .

C.
V.4. = a

(přesná hodnota
2. A = a2 = 14,33768

A .B . . 1.4,33768 . 0,13179
C.

0,597093
0,60030,

1,197393
1,197401)

1,889563
1,896 95

3,786513
3,786513)

•.. VA: a
(přesná hodnota

3, A = a2 = 191,6111
A . oB 191,6111 ; 0,036 06 6,909496

C . 6,93288
•fA -= a : . 13,842 376

(přesná hoqnota . . 13,842366)
výpočty se provádějí přímo ve stroji.

5. Závěr
Tabulky pro výpočet odmoénin byly původpě se-

staveny pro přesné výpočty V trigonometrické síti
(byly, vypočteny pracovníky Geodetického a topo-
grafického ústavu v Praze pod vedením inž. dr.
Jana Votruby a inž. Františka Hronka], a umožP.o-
valy přesnost ± 1 mm pro strany o délce do
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194 Cimbálník: Táb'ulky pro výpočet odmocnin Geodetlckt obzor
sv.8/5l'! (1962} Č. 10

Tabulky pro výpočet odmocnin I.

A B C A B C A B C

1,0000 0,49715 0,50286 4,2805 0,24068 1,03871 12,4950 0,14]00 1,77304
1,0232 \ 49145 50869 4,3515 23872< 04724 12,6528 14013 78405
1,0472 48575 51466 4,4225 23680 05573 12,8109 13926 79519
1,0?19 48025 52055 4,49l18 23488 0643q 12,9720 '13839 80648
1,0962 47485 52647 4,5685 23300 07295 13,1351 13754 81764
1,1215 0]46945 0,53253 4,6420 0,231,14 1,08159 13,2966 0.,136,70 I 1,82881
1,14;73 46425 53849 4,7173 22928 I 09036 13,4610 13586 84012
1,1728 45915 54447 4,7932 22748 09899 13,6285 13502 85157
1,1991 45405 55059 4,8697 22568 10775 , 13,7960 13421 86274
1,2264 44905 55672' 4,9480 22390 11656 13,9636 13340 87405
1,2532 0,44425 0,56274 5,0259 0,22216 1,12531 I 14,1342 0,13259 1,88550
1,2805 43945 56888 5,1053 22042 13419 14,3079 1.3119 89695
1,3088 43465 57517. 5,1865 . 21870 14310 14,4794 13101 90824
1,3380 42995, 58145 5,2673 21702 15196 14;6528 13023 91967
1,3667 42545 58760 5,3495 21534 16094 14,8294 1294!l 93124
1,3959 0,42095 0,59388 5,4336 0,21368 1,16996 15,0092 0,12867 1,94294
1,4261 4164,5 60030 \5,5171 21206 17890. 15,1923 , !279~ 95464
1;4572 41200 60679 5,6021 21044 18798, 15,3727 1271 96617
1,4885 . 40765 61326 5,6890 20884 19708 15,555] 12640 97784
1,5206 40330' 61988 5,7752 20728 20609 15,7408 12565 ' 1,98964
1,5532 ' '0,39910 0,62640 5,8628 0,20572 1,21523 15,9299 0,12491 2,00143
1,5862 39490 63306 5';9524 '20416 22452 16,1159 12419 01303
1,8197 39085 63962 6,0422 20266 23358 16,3038 12347 02477
1,6536 I 138680 64632 6,1323 20116 24278 16,5951 12275 03665
1;6884 38285 65299 6,2245 19966 25212 16,6897 12203 04867
1,7231 0,37895 . 0,65971 . 6;3187 0,19816 1,26160 16,8864\ 0,12133, ~,06049
.1,7590 37505 66657 6,4131 19672 27083 17,0796 12064 07227
1,7952 . 37130 67330 6,5077 19528 28020 17,2761 11995 08419
1,8318 36755 68017 6,6044 19384 28971 17,4760 11926 09625
'1,8694 36390 68699 6,7026 19244 29910 17,6794 11857 10845
1,9067 0,36030 0,69386 6,7994 0,19106 . 1,30848 17,8856 0,11789 2;12061
1,9452 35670 70086 6,8983 '18968, 31800 18,0916 11722 13273
1,9840 35325 70770 6,9994 18830 32766 18,3012 11654 14518
2,0232 34980 71468 7,1005 '18698 33703 18,5120 11588 15739
2,0635 34635 72180 7,2015 18566 34654 J.8,7241 ! 11522 16975
2,1041 0,34305 0,72875 7,3046 0,18434 1,35618 18,9390 0,11457 2,18206
2,1449 33975 73583 7,4100 18302 36596 19,Jl535 11392 19451
2,1870 33645 . 74304' 7,5176 18172 37573 " '19,3716 11328 20691
2,2293 33330 75007 7,6235 18046 38534 19,5926, 11264 21945
2,2719 33015 75722 7,7307, 17920 39508 19,8130 11202 23173
2,3156 0,32700 0,76452 7,8402 0,17794 1,40496 20,0371, . 0,11139 2,24436
2,3603 , ,32395 ·77171 7,9520 17670 41482 20,2623 11077 25692
2,4045 32095 77893 8,0616 17550 42449 20,4885 11016 26942
2,l.ľ498 31795 78629 8,1726 17430 43430 20,7186 ]0954 28226
2,4965 31500 79364 8,2859 17310 44424 20,9497 10894 29483
2,5425 I 0,31215 0,80089 8,4016 0,17190, 1,45432 21,1817 0,10834 \ 2,30754
2,5893 30~30 80827 ' 8,5197 17071 46446 21,4176 10774 32039
2,6375 30645 81578 8,6~78 16954 47457 21,6545 10716 33295
2,6870 30365 82331 8,7579 16837 48482 ' 21,8922 10657 34587
2,7357 30095 83069 8,8789 16723 49494 22,1339 10599 35870
2,.7852 0,29825 0,83821 9,0007 0,16609 1,50520 22,3764 . 0,10542 2,37146
2,8361 29555 84587 9,1252 16496 51551 22,6197 /10484 38458
2,8879 29295, 85338 ,9,2494 16385 '52578 22,8670 . 10428 39738
2,9386 29040 860r 9,3755 16274 '53618 23,1151 10372 41033
2,9907 28785' . 868 O 9,5043 16164 54664 23,3638 10316 42341
3,0442 0,28530 0,87626 9,6327 0,16056 ,1,55704 23,6165 0,10261 2,43640
3,0990 28280 88401 9,7632 15948 56758 23,8722 10206 44953
3,1527 28040 89157 .9,8957 15842 57807 24,1261 10152 '. 46256
3,2071 27800 89927 10,0278 15737 58860 24,3842 10098 47573
3,2629 27960 90710 10,1625 '15632 59927 .24,6463 10044 48904
3,3203 0,27320 0,91507 10,.297g., 0,+5530 1,60978 24,9090 0,09992 2,50199
3,3791 27082 92311 10,4341 15·428 62042 25,1722 09940 51508
3,4383 26848 93116 10,5730 15326 63120 25,4395 09887 52856
3,4985 26618 93920 10,71213 15227 64181 25,7098 09836 54167
3,5589 . 26390 94732 10,8528 15128. 65255 , 25,9778 09784 55518
3,6210 0,26164 0,95550 10,9958 0,15029 1,66344 ' 26,2500 0,09734 2,56831
3,6832 25942 96368 11,1393 14933 67413 26,5266 09682 58210\
3,7465 25724 97185 11,2835 14837 ' '68497 26,8033 09633 59524·
3,8100 25508 . 98007 11,4304 J4741 69594 27,0802 09584 60850
3,8750 25294 98837 11,5795 14647 70682 27,3614 09534 62218
3;9402 0,25084 0,99664 11,7275 0,14554 1,71773 27,6470 0,09484 2,63601
4,0067 24874 1,00506 11,8783. 14453] 72878 27,9327. 09436 64942
4,0746 24668 01345 12,0313 14370 73973 28,2183 09388 66296

. 4,1426 2446·1 .02190 12,1829 14280 75069 28,5083 . 09340 67665
4,2112 24266 03024 12,3375 14],90 76179 I 28,80~8 09292 69048,
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Geodetický obzor ,Cimbdlník: Tabulky pro výpočet odmocnin 195' sv. 8/50 (1962) č.10

Tabu!ky pro výpočet odmocnin n.

A B C A B C A B C,

, 29,0972 0,09246 :2,70386 58,4992 0,06523 3,83258 106,2244 0,04842 5,16315
29,3914 09200 71738 59,0018 06495, 84910 107,0170 0·'1824 18241
29,6900 09153 73133 59,5108 06468 86517 107,8074 04807 20074
29,9932 09106 74543 60,0209 06440 88198 108,6043 01789 22029
30,2994 09061 75907 60,5320 06413 89832 109,4101 047'71 23998
30,6019. 0,09016 2,77284 61,0495 \ 0,06386 3,91480 110,213.3 0,04754 5,25872
30,9089 089n 78675 61,5718 06359 93143 111,0230 04737 27759
31,2205 I 08926 80080 62,0911 06832 ' 94819 111,8417 04719 29772
31,5369 08882 81467 62,6170 06305 96510 112,6575 04702 31688
31,8491 , 08838 82868 63,1495 06279 98152 113,4799 04685 33617
32,1642 0,08794 2,84284 63,6828 0,06252 3,99871 114,3113 0,04668 5,35560
32,4840 08751 85681' 64,2167 06226 4,01541 115,1444. 04651 37518
32,8085 08708 ' 87092 64,7573 06200 03225 115,9793 04634 39490
33,1361 08665 88516. 65,3027 06175 04857 116,8232 '04618 41359
33,4589 08623 89921 65,8443 06149 06569 117,6738 04601 43359
33,7864 0,08581 2,913,\0 66,3927 0,06124 4,08229 118,5208 0,04584 5,45374
34,1187 08539 92773 66,9479 06098 09969 119,3770 04568 47284
34,4560 0,8497 94220 67,5080 06073 11657 120,2426 04552 49208
34,7922 08456, 95647 68,0838 . 06Ů48 13359 121,1042 04535 51267 .
35,127ú 08416 97052 68,6266 06023 15075 121,9724 04519 53219
35,4668 ,0,08376 ,2,98471 69,1963 0,05998 4,16805 122,8501 0,04503 5,55184
35,8114 08335 2,99939 69,7662 05974 1~479 123,7289 04487 57164
36,1612 08294 3,01422 70,3361 05950 2 167 124,6089 04471 59158
36,5120 08255 02846 70,9130 05,925 21940 125,4983 04455 61166
'36,8640 08215 04320 71,4970 05901 23656 126,3973 04440 63062
37,2211 0,08176· 3,05772 72,0809 0,05877 4,2538.6 121,2916 0,04424 5,65098'
37,5793 08137 07238 72,6646 05854 27057 128,1925 04408 6.7150
37,9385 08098 08717 73,2554 05830 28815 129,1030 04393 69086
38,3028 08060 10173 73,8534 05806 30588 130,0143 04377 71166
38,6710 08022 11642 14,4511 05783 32301 130,9264 0,4362 73131
39,0372 0,07984 3,13125 75,0482 0,05760 4,34027 131,8480 0,04347 5,75108

,

'39,4086 07946 14623 75,6526 05737 35767 132,7795 \ 04332 7710039,7853 07908 1613.5 76,2{j43 05714 37521 ' 133,7054 04317 79105
40,1598 07872 17580' 76,8807 05691 39289 134,6378 04302 81124
40,5381 Q7835 19080 77,4910 05669 40994 135,5801 04287 83157
40,9218 0,07798 3,20594 78,1086 0,05646 4,42790 136,5323 0,04272 5,85205
41,3062 07762 22081 78,7336 05624 44522 137,4784 04257 87267
41,6911 07725 23624 79,3662 05601 46348 138,4312 04242 89344
42,0815 07690 25097 79,9921 05580 48028 139,3939 04228 91295
42,4773 07654 26626 60,6225 05558 '19801 140,3633 04213 93400
42,8704 0,07619 3,28126 81,2604 '0,05536 4,51589 141,3261 0,04199 5,95379
43,2672 07584 29640 , 81,9059 05514 53390 142,2988 04184 97513

.43,6696 07549 31169 82,5561 05492 55207 143,2816 04170 5,99519
44,0758 07514 32711 83,1989 05471 - 56954 ' 144,2747 04156 6,01539
44,4789 07480 34224 83,8493 05450\ 58715 1:45,2605 04142 03573
44,8875 0,07446. 3,35750 84,5073 0,05428 4,60574 146,2530 0,04127 6,05766
45,3017 07412 37290 85,1731 05407 ' 62363 147,2557 04113 . 07828
45,7162 07378 38844 85,8420 05386 64165 148,2687 04099 09904
46,13Ů7 . 07345 40367 86,5140 05365 65982 149,2740 04086 11844
46,5509 07312 41903 87,1940 05344 67813, 150,2858 04072 13948
46,9769 0,07278 3,43500 8.7,8737 0,05324 4,69571 151,3080 0,4058 ' 6,16066
47,4028 07246 46017 88,5597 05303 71430 152,3407 04044 18199
47,8286 07214 46547 89,2488 05282 73305 153,3725 04031 20193
48,2602 07181 48140 89,9408 05262 75104 154,4033 04017 22354
48,6977 07149 49698 '00,64U8 05242 76916 155,4446 04004 24375\ '
49,1349 0,Oi1l7 3,51271 91,3404 0,05222 4,78743 156,4965 0,03990 6,26565
49,5718 07086 52807, 92,0464 05202 80583 15'l,5551 03977 28614
50,0145 07054 54408 92,7551 05182 82438 158,6045 03964 30675
50,4631 ~7023 55972 93,4667 05162 84307 159,6644 03950 32910
50,9157 06992 57550 94,1865 051.42 8619i 160,7350 03937 35000
51,3633 o"g~~~i 3,59143 94,9054 0,05123 4,8799 161,8164 0,03924 6,37104
51,8168 60697 95,6307 05103 89907 162,8880 03911 39222
52,2764 06900 62318 96,3624 05084 91738 163,9660 03898 41354
52,7398' 06870 63900 97,,0930 1J5065 93582 165,0548 .. 03885 43500
53,1978 06840 65496 97,8320 05046 . 95441 166,1544 03872 45660
53,6618 0,06811 3,67052 98,5735 0,05027 4,97314 167,2608 0,03860 6,47667
54,1318 06781 68676 99,2176 05008 4,99220, 168,3564 03847 49856
54,6081 06751 70315 ,100,0701 04989 5,01101 169,4628 03835 51889
55,0882 06722 71912 100,8252 04970 03017 170,5801 03822 54107
55,5623 06693 73524 101,5826 04952 04846 171,7085 03809 56339
56,0425 0,,06665 3,75093 102,3486 0,04933 5,06790 172,8345 0,03797 6,58414
\i6,5290 06636 76732 103,1129 04915 08646 173,9579 03785 60501
57,0218 06607 78386 103,8836 04896 10620 175,0922 03772 - 62777
57,5132 06579 79996 104,6631 04878' 12504 lY:6,2377 03760 64893
58,0031 06551 81620 105,4404 04860 14402 177,3945 03748 6702~
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Geodetický obzor
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178,5484
179,6991
180,8610
182,0341
183,2188
184,4000
185,5775
186,7663
187,9666
189,1785
190,3969
191,6005
192,8156
194,0424
195,2808
196,5312
197,7769
199,0176
200,2701
201,5344
202,8108
204,0992
205,3706
206,6480
207,9373

0,03736 6,69164
03724 71320
03712 73490
03700 75675
03688 77873

0,03676 6,80086
03664 82313
03653 84368
03641 86624
03629 88894

.0,03618, 6,90988
03606 I 93288
03595 - 95409
03584 , 97544
03572 '~,99887

. 0,03561 7,02049
03~50 04224
03539 06413
03528 08616
03516 11034

0,03505 7,13266
03494 15511
03484 17565. /
Q3473 19838
03462 22125

A B C

209,2387 0,03451 7,24427
210,5524 03440 26743
21).,8723 03430 28862
213,1735 ,03419 31207
214,4868 03409 33352
215,8122 0,03398 .7,35726
217,1499 033.88 37897 ,
218,5002 03~77 40301
219,8630 03367 , 42500
221,2058 03357 44712
222,5542 0,03346 7,47160
223,9150 03336 49399
225,2884 03326 51653
22_6,674~ 03316 53919
228,073 03306 56200
229,4503 . 0,03296 7,58494
230,8329 03286 60802
232,2280 03276 63125
233,6358 03266 65461
235,0564 03256 67812
236,';1900 0,03246 7,70178
237,9295 03237 72319
239,3MiO 03227 74712
24U,7733 03218 76879
242,2144 03208 79301

, / I

16,5 km. Tabulky, přip6jené k tomuto článku, jsou
vybrány ze zmíněných tabulek tak, že je vzatI (a
přepočten) každý třetí řádek; interval argumentu
tabulek se totiž zvětšuje s odmocninou zvětšení ma-
ximální chyby, v našem případě tedy zhruba tři-
krát .(V 10 == 3). Tabul'ky tak zabírají pouze něco
přes dvě tiskové :stranyó výpoČty a 'kontroly výpočtů
provedla s; Jarmila Včeláková. '.
Jak již bylo řečeno, je možno tabulek s výhodou

použít při' výpočtech na běžn.ých typech stolních
počítacích strojů; výpočet je nesporně rychlejší.
Te k němu: sice zapotřebí počítacíl;1Ostroje, předpo-
kládáme však, že číslo, jehož odlÍlOcninu hledáme,
je stejně produktem nějakých operací na počítacím
stroji. Snahu po vyhl·edání odmocniny z tabulek bez

A B C

243,6684 0,03198 7,81738
'245,1356 03189· 83944
246,6161 03179 86410
248,1022 03170 88643
249,5623 03160 91138
251,0354 0,03151 7,93398
252,5216 03142 95671
254,0210 03132 7,98211
255,5338 03123 8,005U
257,0602 03114 02825
?58,5919 Q,03105 8,05152
260,0954 03096 07493
261,6122 03087 09847
263,1421 03078 12215
264,6856 03069 14597
266,2427 ' 0,03060 , 8,16992
267,8135 03051 19402
269,3983 03042 21827
270,9704 03033 24265
272,5294 03024 26719

f
použití počítacího stroje (tabulky jsou pak nutně
složitějŠÍ a mnohem objemnější) považUji při přes-
nosti, potřebné v geodézii, za zbytečnou.

Tabulky jsou dále určeny k výpočtům na děrno-
štítkovém počítači ARITMAT 520 aj., kde je možno
pomocí desky č. 40 (oper. rychlost 8000 průchodů
za hodinu) vypočítat odmocniný na jeden průchod
strojem. ~
Relativní přesnost tabulcl<, která je u připoje-

ných tabulek 10-5 až 6.10-7, je možno změnou in-
tervalu argQmentu tabulek měnit prakti~ky zcela'
libovolně. TaBulky 10krát přesnější mají tedy zhru-
ba 3krát větší počet řádků.

Redakcí do,šlo 7. září 1962.

Literární hlídka
Kořeny ge~lIe!ickych věd 526+5(091J

. \
Ve velkém kulturním 'a hospodářském soutěžení ná· (např. práce Komise pro dějiny přírodních, lékařských a

rodů nezřídka v minulosti. zaujal český národ místo technických věld ČSAVJ se omezovaly převážně jen na
v popředi. I současný přínos české vědy a techniky dílčí faktografickě' práce, které postrádaly souborná a
světu je nemalý; postačí, připomeneme-li skutečndst" že hodnotící hlediska. Proto se zvláštnim zadostiučiněním
podíl výroby naší republiky k výrobě světové činí dvě příjímá naše přírodovědecká a technická veřejnost dilo
procenta, ač obyvatelstvo ČSSR představuje toliko lJ2 % I;lějiny exaktn!ch věd v českých zemích, zpracované ko-
počtu lidí celého světa. Vysoká' vzdělanostní a hospo- lektlvem pre<;ovníků odd ě len í děj in pří rod n í c h
dářská úroveň našeho národa není samozřejmě', věcí věd a tec hni k y H i s t o r i c k é h o úst a v u Č SAV
nějaké náhody, nýbrž' je výsledkem staletého hou~ev-. [vedoucí kolektivu dr. L u b o š No. v Ý CSc, vydalo na-
natého úsilí, tak přesvědčivě dokumént.0vaného faktem, kladatelství ČSAV, Praha, 1961J.
že máme nejstarší techniku a nej'Starší universi- Dějiny exaktních věd představ4'jí záslužný čin, který
tu vp střední ,Evropě. Dějiny našich. národů jsou se s úspěchem pokouší zachytit vývoj vědy jako "záko-
nejen dějinami 'válek, hořkých pokoření a slavl-' nitý, víceméně spojitý proud, jehož charakter a hlavní
nýeh vítězství; jsou ještll více historií práce a etapy vyplývají z rozvoje celé naší společnosti" a ze
v:zJdělanostního snažení; jsou rovněž dějinami vědy·, !'ivětovélw vědeck!"iho úsilí, z něhož naši vědečtí pracov·
techniky li kultury našeho iízemí. A dějinK přírodních, níci v minulosti čerpali své podněty a do něhož se sVýl-
exaktních, technických věd. zaujímají mezi nHni význam- mi .pracemi opět zapojovali. TechIjíka, její vědecké zá-
né a nemalé místo. Na rozdíl od rozsáhlých prací celých kl,ady a rovněž její instituce a' tvůrčí osobnosti jsou své-
generací historiků, kteří se obírali dějinným rozvojem rázným úsekem dějinného procesu, jemuž je v celém
různých vědních úseků, ukazují dějiny přírodních věd, díie věnována Odpovídající pozornost.
jejich exaktních základii a technických aplikací, jen Rozmanitost a členitost přírodních a exaktních věd
nevelké a málo SiOustavné dílo. Poku~y, které v tomto' a jejich technických aplikací, jež se.v 19. století rozlé-
směru byly podnikány již před válkou i v době nedávné vají do, nesmírné šíře, donutila autorský kolektiv, aby.,
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Geodetick9obzor
sv. 8/50 (196nč.10

se zabýv>al pouze hlavni mi vědami, k.terě tvořl základ
moidernl přírodovědy a techniky; jsou' to matematika,
astronoTJlie, fyzika a chemie. Avša'k právě tyto vě!dy
[s částečnou výjimkou chemie) tvoří exak;tnl' podklad
současné geodézie a zeměměřtčstvl, a. pli'oto vzdělaný
zeměměřič sedne se zvláštním zaujetím 'ke knize o nlž
mluvlme, aby, z nl načerpal p,oučenl o souvislostecli
vědeckých podkJ.adů své práce.
Dílo autorského kolektivu počíllá založením Karlovy

university v Praze roku 1348 a končl rokem 1900. Ce~
traktované období je rozděleno d.o 5 hlav s lllezníkyi••••
kolem roku 1620, 1750, 1790 a 1860. Tyto periodisačnl
mezníky jsou dány podstatnějšími změnami zaměření
a intensity vědeoké práce, ovlivněné jednak světov9ml
proudy, jednak vse'obecným hosp,odářs'kým a vzdělanost-
ním stavem Evropy a našIch zemí, a je proto nutno na
ně pohlížet jako na dělení pomocné, v němž kritérium
časových úseků je dáno splše důvody praktickými než·
historickovědními. Celé' dílo 'je psáno Z pozice historic"
.kého 'materialiS'IIlu a proto každá z 5 hlav obsahuje pře1

. devším úvod o ,obecných a společenskÝch předpokladech
vědeckého rozvoje dané periódy a pak zvlá'štní kapitoly·
z historie každé z uvedených věd se stručnými údiaji

. n stavu vědeckého bádání v cizině i u nás, s přehledem)
vývoje a organizace šk'olského systému a s uvedením
společenských institucí, které se na rozvoji vědy v da-
ném obdobl podílely. Náž 'referát o DějÍnách exaktních
věd by bylkus9f}qlybychom se alespoň v hrubých rysech
nezmInili o historii všech 4 vědeckých disciplín, jimž
: 'jsOU věnovány.

Matematika (pokud lze o ní 'takto v jejich počátcIch
mluvit), se přednášela na universitě ihned PO jejím za-
loženI. Měla vsak zprvu spíše funkci úvodu k astrono-
mické problematice a jako základ úěkterých otázek ryze
praktického života '(kupecká aritmetika, úrokové tabul-
ky apod.l-- Nicméně již na počátku 'české přlrodovědné
a technic/{é kultury se můžeme pochlubit zachovaným
rukopisem čistě matelnatického' obsahu, od. Krištana
z Prachatic, kteI"ý přednášel na universitě v létech 1392
až 1437. K r~zvoji matematiky jako exaktní vědy dochází
u nás teprve v první polovině 18. stoleUi to' je již roz-
víjen difexenciální počet a jsou činěny první poku:sy~
s integrovánlm některých. funkcí. Je zajímavé, že před-
ními nositeli matematioké vědy <byli v naší zemi vté
době zejména jesuité ,(Stepling, Tesánek aj.). Výraznou
osobnosU, vysoce matematicky talentovanou, je počát-
kem 19. století František J. i Gerstner, známý spíše' jako
technik s velkou invencí a jako zakladatel a organizá'·'
tor polytechnického učení IV Praze. S nim nastupuje
generace českýGhmatematiků, kteří působili na univer-
sitě a technice. Období vrcholí takovými ,jmény jako
F. I. Studnička, bratří Weyrové. S rozvojem matematiky
v i9. stoleU úzce souvisl i, r,ozmach deskriptivní' geo~
metrie, který se u nás projevil ta-k Výrazně, že odborná
literatura mluví o "české škole geometrické'~, reprezenc
tované. Skuherským, j.arolímkem, Suchardou, Sobotkoll
aj. "
Souběžně s matema'tikbu se IU nás rozvíjela i věda

astronomick;á, na kterou byl ve středověku kladen zvlášť
důraz pro její praktick9 význam při stanoveqí církev-
ního kalendáře, zejména pohyblivých svátků. Ze 16. s'lo-
leU nutno vzpomenout Tadeáše Hájka z Hájku, jehož
všestranný vědecký zájem byl soustředěn nejen na ma-
te{Ilatiku, 'astronomii a geodézii, nýbrž i botaniku a
na praktickou medicinu. Na přelomu 16. a 17. stoleU
za Rudolfa lI. se Praha stává světově významným stře-
diskem vědy astIlonomické, sdružujlclm domácí a cizí
vědce tak slavných jmen jako Tycho Brape, Jan Ke<pler'.
V 18. století je v Praze vybudována klimentská hvěz~
dárna, na níž vědecky působili M. A. Da:vid (určoval, ze"
měpisné souřadnice Prahy a jiných měst), Christián.
Doppler· aj. V 19. stoleU zájem o astronomii u nás po"
klesá, nehoť kromě jejIho využitl v geodézii a karto'
grafii byla její 'společenská potřeba minimální. Přes to je
pozoruhodné, že koncem století vznikají ně·kt,eré sbu~ro'
mé observatoře, Z nichž jedna, založená bratry Fričovýml
v OnidřejQvě, ~ později stala základem dnešního Astro-
nomického ústavu ČSAV.

Fysika. měla v prvních obdobíoh vývoje exaktních 'věd
u nás nejméně přlznivé podmínky růstu, nebOť neposky-
tovala nic nebO téměř nic pro praktické využití. OmeZ/o-
vala se proto jen na některé partie optiky a akustiky.

Teprve 17. století jí přináší podmInky rozvoje, vyvolané
hospodářským a společenským vývojem. Nejvýznamnější
osobností té doby je J,an Markus Marei, jehož vědeckým
zájmem byl,! optika a mechanika jako nejvyspělejší fysi-
kální dIsciplIna. V 18. toletí je probuzen zájem o elek-
třinu (P. Diviš). Rozmach vrcholí v II. polovině 19. sto-
letí jmény Strouhal, Zenger, Koláček aj.). Fysika se roz-
růstá na řadu speciálnIch disciplín a rozdIly mezi teo-
retickým bácj,áním na; universitě (od roku 1882 rozdělené
na českou a německou J a na t!3chnice (rozdělené již
od roku 11164J se prohlubují a vz'ájemné vztahy se pro-
IInaji. "
. Chemie se u nás vyvíjí v úzké S~Vislosti s rozv,ojem
řemesel, s těžbou kovů a s hutnictvlm, 's vývojem zeplě-!
dělství (Agricola) a lékařství. Jako věda se začíná for-
movat teprve počátkem ,19. stoleU, ,přičemž technická;
chemie má předstih před chemií te'oretic4:ou, pěstova-
nou na universitě. Jako výrazné osobnosti té doby možno
uvést K.' N. Ballinga, J. S. Presla, i .j. E. Purkyně; z elru,
hé poloviny století pak E. Votočka, F. Walda, J. Stokla-
su aj. . •

Zvláštní mlsto v dějinách českých exaktních věd
(a autoři to na několika mlstech připomlnajío), zaujImá
zeměměřUJství, jež je praktickou apllkací Všech 4 zá-
kladních věcI, kterým jSGu vydané Dějiny věno'válny;
K výraznému roz\1.oji zeměměřičstvI dochází v 16. století;
zeměměři:čství je' řemeslem, kte!"ému vYUleoval mist!",
které však má již své teoretiky, z nichž někteří gelpde-
tickými pracemi! (například Ta-deáš Hájek z Hájku.
který se pokoušel vyhotovit plán Prahy s použitím trigo-
nometrického měřenI) a jiní literárnlmi pracemi (jako
napřiklad Šimon Podolský z PodolI) přinášejI základy
geodetické ~eorie i praxe. V 18. stoleU se připojují dalš,f
jména význačných zeměměřičů jako F. Svoboda, 'P. K.
Světecký, J. V. Veselý, aj., jejichž práce jsou zaměřeny
k praktické pD'tř€lbě. Teprve rozvoj matematiky,
astronomie a fysiky koncem 18. a počátkem 19. století
počíná formovatgeodézii íako samostatnou vědu, pěsto-
vanou na inženýrské škole v Praze a představovan,),u
celou řadou významný~h jmen, z nichž uveďme v jisté:
posloupnosti M. A. Davida, F. J. Gerstnera, K. Kořistku,
F. MUllera, V. Lásku, J.. Novotného. Je vhodné připome-
nout, že české zeměměřičské časopisy 20. století (Země-
tl),ěřičský v·ěstnIk, Zeměměřický obzor, Geodetický a kar-
tografický obzor) přinesly jakp svůj přlspěvek k ději-
nám tohoto albůru technické práce mnoho faktogl1afic-
kých článků, jimiž přIspěly k ucelenému p'ohledu na
dějiny, technidké vědy a práce v našich zemích.
Výčet několika málo skutečnosU' a jmen z bohaté

palety dějinného vývoje exaktních věd má sloužit ~en
jako stručná charakteristika a důkaz o rozsahu a smě'-
ru rozmachu české vědy a techniky. Rádi bychom k ně-
mu připojili ještě jednu poznámku o vlivu přírcdnlch
věd na filosofické myšlení a 'na jeho orientaci k poli-
tickým cestám, které vyústily v polovině 20. století ve
vítězství socialistického společenského řádu u nás. Je
třeba uvé'st jméno Ernsta Macha, talentov,aného fysik'a,
který působil ,28 let jako profesor na pražských vYoS0-
kých školách a který více nežli fysik je znám jako pro-
pagátor .fysikálního idealismu a zaujatý .odpůrce mate-
rialistického světového názoru. Jeho filosofické názory
pOtrel V. I. Lenin ve své knize MaterialiSmUS a empirio-
kriticismus. Machova osobnost a jeho učení ovlivnilo
filosoficky i některéče'Ské přídorovědce a techniky a
proniklo dosti hluboko do jejich názorů éljždo 20. století
(prof. Mareš aj.).- .
Česká věda a technika se svou intensitou a šIří te-

matiky zařadila v poslédn!.ch desítiletích 19. stoleU do
celkového vědeckého proudu a dosáhla průměrné úrovně
světové, některými osobnostmi se dok'once ocitla v' po
předí evropského vědeckého pokroku. Nejvýraznějším
jejím znakem však je, že zformóvala český vědecký
život v míře, která uID,ožhila českému národu i politic.
kou svobodú na počátku 20. stoletl. Proto hranice Is:olem
roku 1900, kterou Dějiny exaktních -věd v českých ze-
mích koll'o,!., je hranicí jen pomyslnou, která neohra·
ničuje ucelenou etapu vývoje čes'ké\ yědy a technik'y.
Všechny instituce školské i mimoškolské, metody, vý-
sledky české vědy a techniky 20. století mají své kořeny
v 19. století a jsou jen prohJ.oubéním a zdokonalenlm
toho', k čemu český nároClve spolupráci se ,světovým.
vývojem položil základy již v 19. století. JSou tedy jen
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kvantitativním stavem! Ke kvalitativní změně došlo tepr'
ve. po r. 1948, kdy jsme přistoupili k výstav,bě socialismu.
Teprve od t~ doby se ve své p,odstatě {nění met9dy.
organizace, instituce vědecké a technické práce. A tato
partie, jež je historii nedávnou, ba jež je žhavou naší
současnosti, své historiky teprve čekát B. Pour

\

Rozmanitosti
Diplomní práce absolventů zeměměřickéhó

inženýrství
výčet diplomních zadání na katedře geodézie CVTU

v Praze za roky 1958 až 1962. Soupis stručných názvá
díplomních prací. Výzva na další pracoviště k' spoluprácI
lJfi zadávání dipZomních úkolů.

Od r. 1958 ;bylo při'dě:lenlQ~atedře -geodéziecel'kem
75 diplomanti. ZatImco v minulé době byla vybírána
pro d'iploníní 'prá'ce vemati!ka rázu šk()lských (Hoh, pře-'
cházeho se v 'zmíněmé do'běpř-evážíně ma 'zadání, ktelrá
jsou. pmvOl21nvmiúkoly praxe. Tavo cesta 'je velmi ná-
ročnána ,př~pra\l1uJa rto j1aikll1Iapraoovníky šik'Oily,t~k
i pro pr1l'coviště, která úlkol 'zladá'~ajI. Vvom směrU JSou
podmmky ,rů21n~ ;a Z připojené'!!abulky ~ze sled'o'v,at,
jak 'se ~te~ p~acoviš1ě pocUlejí Dia této spoilupráci.
,Zvlášt j'e třelba zdůr'alznit' SPO'1\lpTáci s ÚNV !PralIa,
Hydroprojektem Praha' asé Státním ústavem památ-
kové péče, kde· nacházíme velmi dobré pochopení .a
zájem vedoucích pracovníků. Finanční hodJl1Iota prací,
Meré ll1Iaši diplomati 'před'ali jen Státnímu úst'avu pa-
inátkov~ péče za r. 1961 'č'iní Kčs 27458,50.
roon:k'rétni úik'()ly 'p'Nlxeřeší dilpIomanti vesmě's se

zlijmem a s věpomím odJpověldnosti a ,podle mínění za-
dálv,ajídoli 'JJl'lfCOVJšt,I :podle /recenzních zpráv j'sIou
řeše/ní většinou 'llIad ;pÍletdp()kládia1nýmprůměrem. V sou-
časné d'obě j1sOllzadávána, it'llIk~výz~ná tema'ta. Ta
jsou náročná 'a 'z dosa\na:ooíz~šelfilosti vYiPlý.vá,že jsou
Vhodná jen 'Pro nej21d1atněijší'studenty. Byli bychom rádi,
kdyby byla tematika. diplomních prací střídavě volena
i z Ú'stIa~ii, do miohž ponejvíce 'llIaš'i 'abso-lventi nastu-
. puj!. V tom směru očekáváme přlmo návr/;Iy zmíně-
nýc:h .pracovHlt. Je, iQvšem třeba zdlil'éVZnit, žíe Inejde 'jen
oběžné pllněrní provO<Zních úloh, 'ale že v zadání mu's!
být DOsažena ~aké proillellI1iati!k,a,z níž lze tlvořH ,po~
treoné ve~lIn1cké ra 'ek!onomiClké závě'ry. 'Pokud jde
o ekon!omlckéh1oooocenf, požaduje se v :každé 'Práci
není-Ii ce,lé téma organizačního, /pláDlovacíh1oa e~ono:
ll1'iokého 'diruhu.
• DO'savadrni pI1ameny fi;a~ich diplomnich prac! jsou
zřejmé z 'další tabulky_ '
.Dále :pro iinfol1maci li přelIle1d uvMíme svruané názvy

d'lpl'OIllJnŤch ,praci !podLe jerelJno'tlivÝ'Chzpracovatelů 'a
ro'oní,ků.

Zadavatel'
I Ročnlk'

11958 11958 11960 11961 11962
Celkem

CSD-MDK Plzeň 1 2 1 1 1 6
CSD-SUDOP Praha 1 - 1 1 1 4
Hydroprojekt Praha 4 3 - 2 2 1J
ÚGK Praha - 3 2 1 I 7
ÚGKPardubice - - - - 1 1
ÚGKPlzeň - - 2 - - 2
GTÚ Praha - -. 2 ~ - 2
Stát. úst. památ~o. ~
vé péče- - 4 2 3 2 11
ÚNY Praha - 2 5 4 1 12
Spoj projekt Praha. - - 1 I - 2
Rudný projekt
Praha - - - 1 - 1
Vodoprojekt ,Praha 2 - - - - 2
Katedra dopravního
Btavit. CVUT ( - - - - 3 3
Vlastní zadání 'ka..
tedry geodézie 3 6 1 1 1 12

celkem .-' 11 20 17 lf) I 13 76 ,
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Rok 1958:'
JéVnAndrej!~OvIČ: Ul'člení pohybUibodlitrigonometrické
sítě přehrady Por~bka novou metodou.

Stanislav Hanuš: Vyrovnáni l}Yolyg1onorvéh'Opořadu zamě-
. řeného metod/ou DuměviQiVoU- vliv vložených, op-
ticky uč~ných stran na přesnost výsledku,

Miloš Hes: Číselné a grafické vyhodnoceni výsledkli mě-
ření železniční stanice.

Pavel Hrubant: Vyrovnáni zhušťovaci trigonometrické
osítěa sítě polygonbvé, zaměřené v prostoru nádraží.

Antonín Kobes: Projekt úPravy terénu v prostóruúprav-
ny vody.

Jan Kořínek: Polohopisné a výškopisné zaměřen! sklep-
níah prostor objektu zeměměřické fakulty.

Slavoj Lechner: Určení pohybu bodu trigonometrické sltě
ve Slapech novou metodou.

Zdeňka Lechnerová: Volba hospodárného způsobu vyrov-
nání nivelačnich pořadů při měření deformací pře-
hrad.' ' -

Zdena .Pražská: Výpočet a vyrovnáni 1pěřické sítě pro
mapování katastrálního územi Stránčié.

Václav Vít: Projekt geodetického' pozorování prostorové
deformace a stability věžového vodojemu se železobe~
tonovou konstrukcI.

Jiři Werner: Určení pohybu pozorovacích bo(1li z trigo-
nometrické sítě hráze v Zermanicích.

Rok 1959:
R'udp1f Bakla: Zjištěni změn směru v poloze koksáren-
Ského plynojemu v poddolovaném území a zjištění de-
formací jeřábové dráhy y priimyslovém podniku.

Čan SI Von: Vypracování polohopisné složky technické
mapy'v měř. 1 : 500.

Adolf Černý: Polohové a výškové řešení trasy kolejové
dopravy v úseku Karlovy lázně-Smetanovo náměstí,
s částečným svedením trasy pod zem.

Petr Haltmar: Technický projekt ,prozaměřería zobra-
. zení mapy ,1: 1000 v katastrálním územi Háje.
Kamil Hauptman: Technický projekt pro zaměřeni a zo-
brazení mapy 1: 1 000 v katastrálním území Petro-
vice.

Zdeněk Hesoun: Určeni pohybu kontrolnich bodli v chod-
bách E a F hráze přel1rady u Sl,ap.

Václav Hložek: Stavební plán památkového objektu
čp 548 a 549 v Praze 1.

Joséf Machala: Stavební plán památkového objektu
čp 629 v Praze 1.

Věra Mergerová: Polohové a výškové řešení trasy veřejné
kolejové qopravy v úseku Divadelni' ulice-Karlovy
lázně s částečným svedením trasy pod Zelll.

Jaroslav Michal: Vyrovnání výškové sitě, III. řádu "a PO'-
drobné (místní) nivelace .

Vlastimil Mráz: VypracovánI polohopisné složky tech-
nické mapy v fměřítku 1: 500. ,-

Rudolf Musil: Vytyčeni a vyrovnání sHě vllcovacíc1h, to-
pografických ff výškových bodů.

Vladimír Novák:
a) Vyhotovení polohopisného a výškopísného plánu

v měřltku 1: 1 000 v jednotné čs. zobrazovací sou-
stavě pro lokalitu Nový Kramolín.

b) Výpočet bodli 'části polygonové sítě, zaměřené pa-
ralakticky.

Josef Šimlinek: Stavební plán památkového objektu
čp. 629 v. Praze 1.,

Staníslav Trávníček: ZpracovánI výpočetního elaborátu
sítě zhušťovacích bodli. '

Jiří Třfska: Zpracováni vÝPClčetního elaborátu sítě zhuš-
tovaciClh bodl1.

Miloslav Váňa: Stavební' plán památkového objektu
čp. 147 V Praze 1.

Věra WágnerO'vá: Určeni změn výškové sítě hráze v Zer-
manicích. .•

Jan W1l11ersdorfer:
a) Polohopisný a výškopisný plán v měřltku 1: 1000

v jednotné čs. zoboozovaci soustavě pro lokalitu
,'. LomnIčka-Vackov.

b J ~Výpočet bodli části polygonové sltě, zaměřené pa-
ralakticky.

Rok 1960
Kárel Baue'f: Zpracováni geodetické části prováděcího
projektu na rekonstrukci městské kanalizace.
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Adem Hanku: Návrh tr<'!sy a výpočet vytyčovacíchprvkfi
pro úpravu komuniklťce na nábřeží K. Marxe v' PodoU,
vč. rozšíření Vyšehradského tunelu.

Ivo Juřica: - Zpracování měřické dokumentace části že-
lezniční stanice číselnou metodou.

Jan Loula: Revize staničního plánu s rekonstrukcí ob-
louku.

Josef MayeI.': Vypracování úplných podkladu pro studii
podzemní trasy severojižní magistrály ,v úseku Ná-
rodního muzea, 2. čě.st. "-

Jiří Pazderník: Vypracování technického projektu pro
zhuštění, polygonizaci, místní nivelační síť a zaměření
výškopisu na části území Kyje;. ,

Evžen Profeld: Určení .viditelnosti televizního paprsku
mezi body retranslačníClh věží Na pískách u Poděbrad
a na Pradědu. •

Jaroslava Řehákovtl.: Zpracování měřické dokumentace
památkového objektu čp. 977 v Praze 1.

Vladimír Soviš: Návrh a výpočet vytvčovacích prvku
trasy projektovaného tunelu iChotkóvy ulice do Dej,
vic s vyřešením pedélného profilu. .

Vladimír Stodola: Vypracování technického projektu ki-
lometrové sItě v prolltoru Řeporyje, Stodulky, Jinonice,
Holyně a Slivenec s připojením na danou síť V. řádu.

Eliška Válková-Boukalová: Zpracování měřické doku-
mentaC'e památkového objektu čp. 156 v Praze 1.

Thana Ziu: Vypracování úplných podkladu prO studii
podzemní trasy pražské severojižní magistrály v,pros-
toru Národního. mUsea, část 1.-

První I absolventi dálkového studia:
Vladimír Čerbačeský: Výpočet vyroV'I1aných souřadnic
bodu polygonových pořadu dvěma metodami.

Josef Kasl: Srovnání přesnosti pravoúhlých souřadnic
polygonové sItě, vypočtenýclh dvěma metodami. '

'Zdeněk Škárka: Současné 'vyrovnání pr,avoúhlýCh sou-
řadnic dvou trigonometrických bodu s výpočtem trigo-
nometricky zaměřených výšek.

Karel Urban: Vyhotovení základního plánu závodu Zápa-,
dočeské papírny - závod Merklín.

Karel Voborník: 'vypracování geodetické přípravy pro
vytyčení sídliš;tě v KoHně číselnou metodou.

Rok 1961
Pavel Bečka: Zpracování měřické dokumentace hradu
'Skalná.

František Cabalka: V asanační části města navrhnout
trasu rekonstrukce kanalizační větve s připojením na
novou kanalizaci, 1. část.

Ivo Fiala: V asanačníČásti města navrhnout trasu rekon-
strukce kanalizační větve s přip,ojením na novou kana-
lizaci, 2. část. .

Alois Dudek: Zpracování úplných podkládu pro studii
projektu p.rudkovny v území A.

Richard Fischer: Zpracová,ní měřické dokumentace ro-
mánských sklepu a přízemí objektu č. 10 a 11 v ulici
u Radnice v Praze 1. .

David Franja: Vypracování technickéhO projektu základ-
ního plánu závodu v Kralupech.

josef Kleiú; Vypracování úplných po<ikladu pro technic-
ký projekt přivaděče z Metuje dá nádrže na Rozkoši
u Č. Ská~e, 1. část. "

Václav Sláma: Vypracování úplných podkladu pro tech-
nický projekt přivaděče z Metuje do nádrže na Roz·
koši li Č. Skalice, 2. část, "

jan Kučera: Vypracování geodetických podkladupropw-
jekt :z;dvoukolejnění tratě číselnou metodou.

Vladimír Hrdlička: Zkoušky 3 theodolitfi pro měi'ení pa-
ralaktických úhlu ni\sobením.

Ludmila Panochová: Určení vy.tyčovacích prvku (p'ara-
metrů] zrcadla pasívního relé.

František Bonisch: Geodetické ~racování návrhu trasy
severojižní magistrály v úseku U Bulhara-nám. I. P.
Pavlova. .

Jaroslav Šimák: Geodetické zpracování návrhu traSi!ř se-
verojižní magistrály v úseku Hlavní nádraží-Škré-
to va ul.

Zdeněk Vrba: Kontrola přesnosti a úplnosti staničního
plánu. '

Milan Karásek: Zpracování měřické dokumentace areálu
hradu Líbá.

Rok 1962
Ladislav Cihlář: Zpřesnění vytyčovacíchprvkú trasy
malostranské komunikace.

josef Dáňa: Měřická dokumeI1tace hradu Ostrov u Frant.
Lázní.

Marie Hercíková: Zjištění výšek níldloží letenského tu-
nelu. I

Václav Chlistovský:. Rekonstrukce železničních oblouku
- srovnání metod.

jan Janek: Zpracování geodetických podkladu vysokého
jezu na Ohři. .

František Krpat,a: Podklady.pro rekonstrukci tratě.
Miloslav'Pfaur: Ekonomické srovnání měřických metod.
jan .Roda: Měřickádokumentace románských sklepu.
Bohuslav Sehnal: qeodetické podklady pro projekt regu-
lace Labe.

Václav Slaboch: Určení přesnosti měření směru theodo-
litem Theo 010.

Antonín Šinkner: Zpřesnění vytyčovacích prvku trasy A,
1. část. . . ,

Evá Vodáková-Patková: Zpřesnění vytyčovacích prvkfi
trasy A! 2. část. ,

Bohumil Spaček: Paralaktická polygonom~trie se svislou
i latí.
Závěrem je ti'eba dodat, že na zeměměřickém studij-

ním směru máme tištěné směrnice, podle nichž se zpra-
covávají diplomn! práce jednotně i po stránce formální
úpravy. K,aždá práce je svázána. Podle nejnovějších
předpisu jsou diplomní práce majetkem školy, která je
mU,sí uchovávat 5 roku a potom je muže .vhodně využít
prp ruzné učební úkoly. Pracoviště, která s námi touto
cestou spolupracují pomáhají tak velmi účinně přenášet
na školu nejnovější techniku, získávají kontrolní řešen:
závažných otázek nebo teoretická ověření a kontrolu
zjednodušených pracovních postupu.
Prbf. inž. dr. Václav Krumphanzl

Mezinárodní. symposium o nově technice, při
. geo~etických měřeních '

{PokralJování. ze str.1B7 J

Následujícího dne 21. 8. vyslechli účastníCi symposia
dvě' přednášky CSc. inž. B. D e I on g a. Na dopólednf
zasedán'l byla zařazena přednáška na téma Zkušenosti
geodetické služby CSSR pl'i praktickém využití. elektro-
nických dálkoměril, v níž byly charakterizovány výsled-
ky ověřovacích zkoušek i praktických a 'pwvozníCh praCí
s geodimetrem NASM-2A, NASM-3, NASM-4B a s telluro-
metrem MRA-1/DW.Zvláštní pozornost byla přitom věno-
vána provoznímu využití telltirometru při zaměřování vli-
covacích bodu pro topografické mapovái1i 1.: 10 000. Od-
poledne byla pronesena přednáška na téma Matema-
tické zpracování. výsledků měl'ení elektronickými dálko-
m-ěry. Jejím obsahem byl podrobně rOzpracovaný a naší
geodetickou službou užívaný technologický postup vý-
. počtu elektronicky' měřených qélek a jejich fyzikální a
mat!3matické redukce do referenční plochy. V této sou-
vislosti byla též probrána teehnologie výpočtu souřadnic
a výšek vlícovacích·· bodu zaměřenýchtellurometrem,
která se podstatně' zjednodušuje zllved~ním osmi nomo-
gramu, které bylypi'Itoinným předvedeny.Ódpolední za-
sedání bylo ukončeno promítnutím dvou krátkých ama;
térskýchfihnfi o měření geodímetrem a tel~urometrem.
V souladu s programem byl další den symposia 2;:. 8.

věnován návštěvě polní tellurometrické skupiny' Ostavu
geodézie a kartografie v Praze, pracující v lokalitě So-
botka. Při této příleŽitosti se d,elegáti symposia seznámili
přímo v polních podmínkách s postupem as organizací
práce při zaměi'ování vHcovacích bodutellurometrem.
Všem přítomným bylo umoŽněno sledovat postup měření
u řídicí stanice i u protistánice a seznámit se se způso-
bem vyhodnocehí polního zápísníku. Na zpáteční cestě
se uskutečnila návštěva Prachovských skal.
V dalším dnu symposia 23. 8. byla na dopoledním za-

sedání zařazena přednáška inž. B. S o k o I í k a' na téma
vývo; elektrooptického dálkoměru v ČSSR. Přednášející
v ní informoval přítomné o dalším zdokonalení. puvod-
ního .prototypu elektrooptického dálkoměru V,oGTK, při
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kterém byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení přesnosti
přístroje, pro snížení jeho váhy tranzistorizací někte-
rých kO)lstrukčních prvkii, pro zjednodušení napájení
elektrickou energií a pro kombinaci s theodolitem. Ten-
to přísttoj, o němž se po 'přednášce rozvinula zvlášť bo-
hatá diskuse, }e v současné době konstruován ve spolu-
práci VúGTK s národním podnikem Meopta Praha.
Na odpoledním zasedání vystoupili ,se svými referáty

dva zahraniční účastníci. Nejdříve zástupce rumunské
geodetické služby inž. Vasile D r a g om i er hovořil
o výsledcích ověřovacích zkoušek sovětského světelného
dálkoměru SVV-I-( provedených v Rumunsku v uplynu-
lém roce. Potqm následoval referát zástupce maďarské
geodetické služby inž. N a g y Jen O, který informoval
přítomné o některých" pozoruhodných zkušenostech ma-
ďarských geodetii, získaných při měření vzdáleností
maďarským \rádiovým dálkoměrem. Ve večerních hodi-
nách se' delegáti symposia zúčastnili praktického měření
s malým elektrooptickým \ délkoměrem typu geodimetr
NASM-4B. Byla měřena táž srovnávaCí základna na geo-
detické observatoři Pecný jako při demonstraci geodi-
metru NASM-2A. Přftomným byl 'vysvětlefl postup při
měření délky i při jejím výpočtu a potom bylo ka'žtlému
jednotl1vci umožněno samostatné měření s přístrojei'n.
Přitom se účastnícI seznámili s technickýmI vlastnostmi
/ amožnostml přístrojEi éI s předběžnými výsledky oV~řo-
vacích zkoušek.'
Pátý den symposia 24. 8. byl d6poledne vyplněn před-

náškou·doc . .inž. dr. O. V á I k Y na téma Použttí automa-
ttckého koordinátografu čs. výroby v geodetické službě
ČSSR a, diskusí k této přednášce. Odpoledne pak následo-
vala exkurse do národního podniku Aritma Praha, kde byl
účastníkiim symposia předveden automatický koordlná-
tograf v činnosti. Při tétopříležiťqsti se všichni\přítomní
prakticky seznámili s oběma základními funkcemi pří-
sťroje: s automatickým zobrazováním pqlohy bodii ze
souřadnic na pěrných štítcích i s automatickým děrová-
ním souřadnic bodii, nastavených pomocí mikroskopu
v mapovém listu. Byly objasněny základní technické
vlastl1(lsti přístroje, jako např. rychlost a přesnost obou,
funkcí, postup a organizace práce a možnost jeho zapo-
jení do komplexní automatizované linky pro vyhotovení
mapy. V bohaté diskusi byla zodpovězena celá řada kon-
krétních dotazii, týkajících se ceny přístroje, jeho sé-
riové výroby, jeho vhodného napojení na další děrno- '
štítkové stroje soustavy Aritma atd. Přednáškq i prak-
tické předvedení automati(:kého kodrdinátografu byla
předmětem zvýšeného zájmu delegátu i v dalších dnech
symposia.
Šestý a sedmý den' symposia byl věnován exkursím:

sobotu 25. 8. strávili delegáti v Praze návštěvou význam-
ných kulturních památek a Národního technického mu-
sea, v neděli 26. 8. se uskutečnila exkUrse na Orlickou
přehradu.
Pracovní náplň symposia pokračovala 27. 8, další před-

náškou doc. inž. dr. O. V á I ky,na téma Použití redukční-
ho tyčolJéhodálkotněru pro pddrobné měřell.í ortogonální
metodou. Prednášející objasnil teorii tohoto přístroje, se-
známil posluchače s výsledky jehokOrlstrukční realizace
a uvedl předběžné výsledky jeho ověřovacích zkoušek
I jeho technická data. Odpoledne následovalo praktické
předvedení tyčového dálkoměru, vyrobeného národním
podnikem Meopta Praha ve, formě prototypu, při kterém
se účastníci seznánli1i s postupem při měření. ,
Následuiící den 28. 8. ,byla zařaZena na p~ogram' sym-\

posia přednáška inž. V.' S a gy na téma Mechanizace
gf{Odetických výpočtů užitím děrnoštítkových a samo-
činných počítačů U ČSSR, která podala celkový přehled
o technických možnostech ,děrnoštítkových strojfl sou-
stavy Aritma í některýchsamočinn.ých počítačii, kterých
, naše geode'tická služba použíVá k provozním výpočtiim.
1'uto přednášku doplnily diskusní příspěvky CSc. inž.
M. Cimbálníka, inž. F. Charálllzy a inž. v.Šťastného, kteří
hovořili o výsledcích řešení konkrétních početních úloh
pomocfděrnoštítkových a zejména samočinných počí-
tačii. Po nich vystoupil se svým refetátem zástupce ně-
mecké geodetické služby inž. H. W e g en e r, který in-
formoval účastníky symposia o současném stavu mecha-
nizace a automatizace geodetických výpočtii.·v NDR. Od-
poledne bylo věnováno e:Kkursi do vývojového oddělení
ústředí mechaniZované evidence v Praze, kde byly dele-
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gátůmpředvedeny děrnoštítkové stroje soustavy Arítma
v činnosti.
Poslední den symposia 29. 8. bylo provedeno posou-

zení přednášek, praktiqkých cvičení i exkursí, spojené
s celkovým hodnocením symposia. K tomuto bodu pro-
gramu vystoupili vedoucí všech delegací a zhodnotili
získané poznatky zejména z hlediska možnosti jejich vy-
užití pro plnění úkolfl vlastních geodetických služeb.
Oále byl jednomyslně přijat a vedoucími všech delegací
podepsán závěrečný dokumenf,obsahující celkové zhod-
. nocení symI/osia. Sy'mposium ukončil závěrečným proje-
vem náměstek předsedy ÚSGKsoudruh inž. V. Sachun-
ský.
Celkov,ě je nutno říci, že přednášky, praktická měření

i exkurse byly provázeny velikým zájmem i bohatou dis-
kusí všech'účastníkii symposia, takže se symposium stalo
prostředkem široké výměny zkušeností geodetických slu-
žeb našich socialistických zemí v oblasti nové techniky
při geodetických měřeních. Kromě toho zástupci někte-
rých geodetickýcl;J. služeb vystoupili se svými vlastními
přednáškami, kterými obohatili celkový program sympo-
sia. Nejdiilf/žitější přednášky ze symposia budou postup-
pě uveřejně'ny v našem časopise.'
V závěrečném dokumentu ÚČastníci symposia konsta-

tovali, že symposium na geodetické observatoři Pecný
přispělo k rozšíření vědecko-technické spolupráce geo-
detických služeb našiéh socialistických zemí a k pro-
hlOl,lbení vzájemné vyměny poznatkii a..zkušeností v ob-
losti nové techniky při geodetických měřeních. účast-
níci vyslovili názor, že toto symposium bylo účelné a že
je nutné, aby vzájemná výměna zkušeností a poznatkii
z riizných oblastí, geodéziei a kartografie pokračovala
i v příštích letech.

CSc. žnž. B. Delong, VUGTK, Praha

\
Burza D()1Té te~hniky

V době konání letošního Mezinárodního brněnského
veletrhu uspořádal ústav geodézie a kartografie v Brně
ve dnech 13. až 15: září Burzu nové techniky. Je to nová
forma technické propagace, kterou ústav dobře připra-
vil a ukázal, že je možno ji zavést i v našem oboru.
Pracovníkiim ústavu i mimorezortních složek bylo
v burzovním jednání umožněno sllznámit se s něKterými
Výsledky výzkumu i vynálezcovského a zlepšovatelského
hnuti z posledního pbdobí, ověřit si je na praktických
ukázkách a, pohovo'řít si o vystavovaném výrobku s autory
nebo s techniky, kteři s .novinkou pracují.
Burza nové techniky v Brně předvedla zájemciim řadu

dobrých zlepšení, nápadů. využívání pokrokových pra- I

covních~etod a moderních výkonných zařízení a po-
můcek, od zlepšení. kvality barevných lahvíčkovýc1h tuší
až po VYUŽitísamO/činných počítačů pro geodetické vý-
počty a poloautomatickou linku rta technickohospodář-
•••kou mapu. I !
Zájem o burzu mezi pracovníky ústavii. geodézie a

k.artografie dokazuje těchto několik čísel:ÚGK vysta·
vovalyna bur~e přes 7U exponátů, ~ čehož devět expo·
nátii bylo výsledkem výzkumu a 49 výsledkem vynález·

. covského' a zlepšovatelského hnutí. Dva ex~máty vysta-
, vovala .také Vojenská akademi!j Antoplna Zápotockého
v Brně. Pro orientaci zájemcii byL vydán- kat,alog, v němž
byly exponáty seřazeny podle vystavujících ústavii.
U jednotlivých exponátů J:wlo v katalogu uvedeno jméno
'řešitele (autora),. zpiisob realizace, 'v kterých oborecih
možno exponát využít a případně i ekonomický přinos.
Burza ukázala, že geodetická ~ kartografická praxe je

stále více ovlivňována moderní teclhnikou. ústavy před-
váděly praktické výsledky, dosažené vyu~itím samo čin-
ných'počítačii nebo d,ěrnoštítkových strojii: úGK Brno
7lhušfění bQdovéhd 'pole metodou analytické aerotriangu-
laca na samočinném počítači Minsk, měření ploch po-
mollÍ televizní kamery a detektor pro vyhledávání pod-
zenmícp. kovových stabilizací (podobný detektor vysta-
vovéll I úGK Plieň); úGK Bratislava ukázal možnosti po-
užití samočinného počítače LGP 30 pro výpo~et bodii
určených protínáním;' Geodetický a topografický ústav
Praha poloautomatickou linku pro vyhotovení mapy'
v měř. 1 : 1 000.
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Vedl~ těchto exponátii,využ1vajících nejmodernější
techniky, byly vystaveny i menši exponáty, které se také
těšily oprávněnértm zájmu. Tak např. zaujal zlepšovací
návrh z ústavu v GeskýchBudějovicích "přímý, tisk z že-
latiny", umožňující přímou reprodu'kci i z ,neprůsvit-
ných materiálů, právě tak jakq řada exponátů OGK Ži-
,lina (výpočetní pomůcky, přenosné signály, stabilizace
z umělých hmot) a jiné. Výčet všech ukázek na burze
by přesahoval rámec této stručné zPTávy, a proto jsme
uvedli pouze některé. j

Burza nové"techniky byla vhodně doplněna festivalem
geodetických filmů .. Byly promíthuty 'filmy 5edý kámen
~ OGK Praha (16 mm), Zqvoleite je včas ~OGK Praha
(16 mm), Vyhl~dání a zaměřoúání inženýrských sítí -
ÚGK Praha (16 mm), Vzájemná orientace na stereor Iii·
nigrafu - VA AZ Brno (16 mm), Poloautomatická lin-
ka na IBM' 1: 1000 - GTO Praha (8 mm), Přehled
ZN 1954-1961, 1., II. díl ~ ÚGK Brno (8 J. Zvláště filmy
o ZN byly názorné a instruktivní, protože kromě dOsa-
vadního pracovniho. postupu a nového postupu vysvě,tlily
smysl a význam zlepšeni na fotografii makety. Tento fil,
movýpořaď stane se jistě u ústavů geodézie a kartogra-
fie podnětem k dalšímu rozvoji na tomto úseku tech-
nické propagace.
Při příležitosti burzy nové techniky byl dne 14. záři

pořádán celostátní aktiv pro výměnu zkušeností, v so·
~ialistickémsoutěžení. 'Po výstižnýcljl referátech !editele
Ust,avu geodézie a kartografie v Brně s. inž. Sandy a
předsedy ZV ROH s. inž. pokorného, v nichž byly shrnuty
zkušenosti a praxe U:stavu' na tomto. poli, rozpr04dila se
živá di"kuse k problémům socialistického smitlíženi,
ke zkušenostep1 brigád socialIstické práce, k činnosti zA:
vodních organizaci ROH i k činosh hospodářského ve-
deni ústavů. Ve svých příspěvcích se diskutující zaměřo-
vali hlavně na otázky spojení socialistického soutěžení
se zaváděním nové, techniky, zlepšením a správným za-

Geodeti é: ké přís t roj ei

theodolity. stolové soupravy. měřická pásma.
tachymetr:y,. planimetry • pantografy aj.•

nivelačnf přístroje. dvojité vytyčovací hranoly

vyváií

METRIMPEI
Budapest62
Maďarsko

'Maďarský podnik zahraničního
obchodu pro přístroje.

teiegramy
INSTRUMENT BUDAPE5.T

merOVal1lID vynálezcolrského 'a zlepšIDvatelského hnutí
a výchovou pracovníků ústavů.
Burzu nové techniky. v Brně lze bez nadsázky

označit jako zl1ařilou. To dokazuje í vysoká účast v obou
prvých burzovních dnech - ;1.3. záři 114 a 14. září 203
~ájemců. Živost a bezprQstředno~t jednáni a neutucha-
jící zájem účastníků po oba dva dny jednáni. ukazují, že
pořádání burzy nové techniky se' stane .j~dnoÚ z důleži-
tých a· účinných forern propagace ndVé ,techniky v od-
větvígeodézie a kartDgrafie.,Ostávu geodézíe a karto-
grafie v~Brně nutno poděkovat za vzorné uspořádání a
velmi dobrou organizaci celél;lO průběhu. burzovního jed-
nání, právě tak jako i všem vystavovatelům.

Komise. pm 051'avy 12~. 'výr'oči založení průmyslových
škol v Praze uspořádala pod záštitou ,ministerstv<l škol-
stVí a kiultury V€ dnech .29. září až 6. řijna. v Praw
. Oslavy 125. výročí založení pražského průmyslového

1_ školství
V rámci 'Oslav byla uspořádána výstava v Národním

technickém museu v Praze, Den otevřených dveři na
jednotlivých pri'imyslových .školách a jint;i akce . .oslav
se zúčastnila i průmyslová škola zeměměřická.

o výsledku ankety
Jak pdm pomáhá Geodetický a kartograficky obz~or

ve vaší práci?
budeme čtenáře info~movat v 11. čísle GaKO.

Red.

Vydává Ústřednísp-ráva geodéZie a kartografie ve státním nakladatelství technické l~te"atury, n. p., Spálená 51, Praha 1. tel. 234441.
- Redakce: Ústřední, správa geodézie 'a kartogtafie. Hybernská 2, F raha 1. Vedoucí 'reélakce inž. Vladíslav sachun~ký, Výkonný redaktor
ínž. Jaroslav Jírmus,USGK, Hybernská 2, Praha 1, tel. 222145 až 7, 234668 až 9. -' Inzertní oddělení: SNTL,. Spálená 51, Praha 1,
tel. 234441. Tiskne MíR, novinářské závody, n. p., závod .1. Václavské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát ročně; toto čislo vyšl(l
11. 10. 1962. Cena jednotlivého čísla 4.- Kčs; celoroční přědplatné 4&,- Kčs.- ROZŠiřuje Poštovni novinová sl\lžba, objednávky a před-
platné přijijl1á Poštovní novinový úřad - ústřední admínístrace- PNS, jin'dřišská14, 'Praha 1. Lze také objednált u každěho pošťovního
úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje poštovní novinový úřad - vývoz tisku, jindřišská 14, Fraha 1. - Do sazby
11.9. 1962, do tisku 6. 10. 1962; náklad 2500 výtisků. Papír: Text a příloha 720&·11/70 g, obálka 7209·41/&0 g. Otisk dovolen jen s udáním

. pramene a se zachol(áním autorských práv. A-17*21672
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Dvě knihy pro Vás z produkce
STÁTNIHD NAKLADATELSTVI TECHNICKÉ LITERATURY

{Šestimlstné ta'bUllky goniometric.kých funkcí s 3600 dělením kruhu). Šestim1stné
desetívteřinové tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí (sinus, ko-
sinus, 'tangens a kotangens), tabuliky p'aralakticky měřenýoh vzdáleností a ta-
bulky různých opravných součinitelů pro geodetické výpočty. Tabulky jsou
pomůckou pro geodetické vý'počty počítacím strojem.

Pr,acovníkům geodetických, topografických a kartografických ústavů a země-.
dělským inženýrům v geodetických složkách projektových úst,avll a inženýrských
staveb.

Vázaná 27,50 Kčs

Součiny čísel 1 až 1000X1až 100, 'k'teré jsOU -spojeny na společruých dvojstrán-
kách s tabulkami funkcí čísel 1 až 1000, jež určuji čiselné hodnoty n2, Vn, n3,

/ . '
Vn, 1tn:2, 1000:n, 1tIl2:4, n2:4, log n a 19 n. Kromě toho jsou lila konci knihy ta-
bulky prvočisel, .prvočíseln~ch součinitelů čísel 1 'až 1000, tabulky vyšších moc-
nin čísel 1 'až 100, tabulky- druhých a třetích odmocnin desetinných zlomků 0,01
až 0,09,01-až 0,9 obyčejných prvočíselných zlomků 1/3 až 7112, a tabulky důleži'
. týchčísel potřebných k technickým výpočtům.

Pro všechny itechnické_ tpracovníky vprůmyslotVých závodech, kteří se zabývaJí,
technickými ÍTýpočty.

Obě knihy dostanete v prodejnách n. p. KNIHA a ve

STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY v Praze 1, Spálená 51


